Dansk Skytte Unions Riffelsektion inviterer til

2017-18 hjemmebaneturnering
Riffel 10m for Ungdomshold
Deltagere:

Alle foreninger, der er medlemmer af Dansk Skytte Union kan deltage med
et eller flere hold á 3 skytter.

Klasse:

U 13
U 15
U 17
U 15 m rem
U 17 m rem

30 skud. Albue og geværstøtte
40 skud. Fritstående
40 skud. Fritstående
40 skud. Albue og remstøtte
40 skud. Albue og remstøtte

Alle hold i de enkelte klasser skyder i samme division.
Der skydes 5 omgange, med 2 omgange før 31.12. og 3 omgange efter 01.01.
Da der skydes alle mod alle vil vinderen modtager point efter antallet af
skydende hold.
Skydningens
afvikling:

Alle skydninger er hjemmebaneskydninger. Foreninger der skyder på
elektronisk anlæg eller benytter dømmemaskine, sender kun resultaterne til
stævnelederen. Øvrige foreninger sender skiverne til stævnelederen som
dømmer og registrere resultaterne. Alle ikke indsendte skiver og strimler
gemmes sæsonen ud, da der kan forekomme kontrol af resultaterne

Skivetælling:

Der skydes med decimal tælling i alle klasser.

Skiver:

Skiverne/resultaterne indsendes til stævnelederen så materialet er fremme
senest om mandagen (kl. 18:00) i ugen efter sidste afviklingsdato. For sent
indsendte skiver/resultater vil normalt ikke komme med på listen eller blive
bedømt.

Tilmelding:

Tilmelding skal forgå på vores nye tilmeldingssystem Conference Manager:
www.conferencemanager.dk/dskyu-10m-hjemmebaneturnering-ungdom-2017

Snarest og senest d. 9. oktober 2017.
Pris for deltagelse er:
300 kr. pr. hold i alle klasser

Beløbet betales under tilmelding med betalingskort eller Mobilepay eller ved
at vælge fakturabetalign. Faktura sendes løbende og senest efter
tilmeldingsfristen.
Tilmeldingen er først gældende, når der er betalt, og beløbet er registreret.
Evt. spørgsmål kan stilles til stævnelederen.
Stævneleder:

Peter Hansen tlf. 81612831 eller 41324851.
Mail: p.hansen@mil.dk

AFVIKLINGEN AF 10 METER UNGDOMS HJEMMEBANETURNERING 2017-2018
Omgang 1
Omgang 2
Omgang 3
Omgang 4
Omgang 5

Uge 44
Uge 48
Uge 3
Uge 7
Uge 11

Med venlig hilsen
Dansk Skytte Union
Riffelsektionen 10m udvalget
Peter Hansen

Alle klasser
Alle klasser
Alle klasser
Alle klasser
Alle klasser

søndag den 5. november 2017
søndag den 3. december 2017
søndag den 21. januar 2018
søndag den 18. februar 2018
søndag den 18. marts 2018

