Reglement
Dansk Skytte Unions Eliteturnering
DIF Turneringen
§ 1 Berettiget til deltagelse
DIF turneringen er en overbygning af 10m Danmarksturneringen, og alle foreninger der er medlem
af Dansk Skytte Union har mulighed for at deltage med indtil 2 hold á 3 skytter. Der kan dog
maksimalt deltage 8 hold i hovedturneringen. Årets deltagere bliver fundet på baggrund af sidste
års placering, hvor nr. 1 -7 samt evt. kvalifikationskamp om den sidste plads mellem nr. 8 og
bedste nye hold. Inden 1. november skal nye interesserede hold fra Danmarksturneringen give
besked, hvis de ønsker at skyder om kvalifikation til næste års DIF turnering.
§ 2 Turneringsform
Turneringen er en 10 meter gevær luftturnering, der afvikles efter ISSF reglerne. Dog skyder alle 60
skud uanset skyttens klasse. Indledende runder skydes således alle møder hinanden én gang.
Herefter går nr. 1-4 og 7-8 videre til selve Finale og oprykningsskydningerne, mens nr. 5 og 6 er
direkte kvalificeret til næste års DIF turnering.
Til oprykningsskydningerne deltager endvidere de 2 hold med højeste skudte point pr 1. jan i
Danmarksturneringen, der har tilkendegivet, at de fremover ønsker at deltage. Disse 2 holdskyder
mod hinanden, og vinderen af denne kamp skyder efterfølgende mod taberen af nr. 7 og 8 om den
sidste plads i næste års DIF turnering.
§ 3 Kampform indledende runder
Der skydes indledende kampe, hvor alle hold møder hinanden, og således færrest mulige
kampdage benyttes. I disse kampe mødes skytterne indbyrdes to og to. Hver sejr giver 1 match
point. Ved pointlighed mellem 2 skytter afgøres sejren efter gældende ISSF regler. Match point vil
derfor være enten 3-0 eller 2-1
Placeringen i, samt efter, de indledende runder vil være:
1. Antal match point.
2. Flest skudte point
3. Indbyrdes kamp/kampe
De indledende kampe skydes som kvalifikation til finalestævnet, hvor de 4 bedst placerede hold
skyder en slutrunde om DIF medaljer mens de 2 dårligst placerede hold skyder om at undgå at
skulle skyde udtagelseskamp mod det bedste nye hold.
§ 4 Kampform finale/oprykningskampen
I finalen mødes nr. 1 og 4 samt nr. 2 og 3 fra de indledende kampe, som skydes efter reglerne i de
indledende runder. Vinderen af de to kampe møder hinanden om guld og sølv, mens de to tabere
kæmper om bronzen. Medalje kampene afvikles efter ISSF reglerne for ”Mixed Team Events”, hvor
der skydes skud for skud, og hvor det højest samlede resultat af de tre skytter får 2 point. Første
hold der opnår 21 point vinder.
I oprykningskampene mødes nr. 7 og 8 fra de indledende kampe samt de to bedste hold
Danmarksturneringen hinanden efter reglerne i de indledende kampe. Taberen af nr. 7 og 8 møder
vinderen af den anden kamp om næste års 8. plads. Denne kamp afvikles også efter reglerne i de
indledende kampe.
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§ 5 Seedning
Holdene fremsender senest én uge før de enkelte kampe holdsammensætningen til
turneringslederen.
Herefter seedes efter ranglisten hvis muligt (alternative tidligere sæsoners resultater), hvor 40
skuds serier reguleres til 60 skud (ved at gange med 1,5). Hvis holdsammensætningen ikke er
fremsendt til tiden, vil det være dommeren der afgør seedningen. Har en forening flere hold med i
turneringen, vil en skytte der skifter fra 1. til 2. hold have én kamps karantæne. Seedningen ligger
således til grund for, at de højest rangerende skytter fra seedningen altid skyder mod hinanden.
Holdkort/holdsammensætningen offentliggøres senest torsdagen før hver runde til de involverede
foreninger. Dette gælder også for de nye hold i oprykningskampene.
§ 6 Skydningens afvikling
Hver forening afholder et arrangement på hjemmebane som afvikles på elektronisk
markeringsanlæg med minimum 8 (optimalt 12) baner, har foreningen ikke dette, må de leje sig
ind i andre foreninger.
Der skal så vidt muligt være en dommer med minimum C licens tilstede til hver kamp i DIF
turneringen, og altid en udpeget stævneansvarlig, som kan være den samme.
Klubberne bør som minimum løbende formidle resultaterne under skydningerne. Dansk Skytte
Union ser helst, at der er netadgang samt at kampene kan vises live via nettet.
§ 7 Flytning af kampe
Kampe kan flyttes efter godkendelse fra turneringsansvarlig hvis følgende forhold opfyldes:
 Begge (alle) hold skal være enige om flytningen.
 Kampen(e) kan højst flyttes 2 uger i forhold til turneringsplanen.
 Alle omkostninger i forbindelse med flytningen afholdes af de involverede hold.
 Alle øvrige forhold omkring afholdelse skal være opfyldt og kampen(e) skydes på samme
tidspunkt som er normal for afviklingen. Foreningen sørger selv for dommer og udgift til
denne.
§ 8 Deltagerbestemmelser.
Skytterne kan deltage såvel i DIF turneringen som i Danmarksturneringen – Dog må en forening
der ønsker et nyt 2. hold med i DIF turneringen ikke benytte skytter på dette hold, der i samme
sæson har skudt mere end 2 skydninger på foreningens eksisterende DIF hold.
§ 9 Protester
Efter gældende ISSF regler. Ved regeltvisteligheder under de enkelte DIF runder er det
stævnedommeren der har den endelige afgørelse.
§ 10 Resultater
Efter hver rundes afslutning skal resultaterne mailes på anviste resultatformular til
turneringslederen.
§ 11 Afvikling af 10 meter DIF turnering
Afviklingen af turneringen forsøges holdt på så få dage som muligt og i videst muligt omfang efter
samarbejde med sportschef og sektionens øvrige udvalg.
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