TURNERINGSREGLER
10 METER RIFFEL
ÅBEN KLASSE, OLDBOYS og ÅBEN MED REM
§ 1 Berettiget til deltagelse.
Alle foreninger, der er medlemmer af Dansk Skytte Union kan deltage med et eller flere hold a 3
skytter.
En skytte kan deltage både i denne hjemmebaneturnering samt i DIF turneringen, der fungerer
som en overbygning. Ønsker en forening hold med (der ikke allerede deltager) i næste års DIF
turnering, skal dette meddeles senest 1. november, hvorefter de 2 hold med flest skudte point pr.
1. januar deltager i DIF finalestævnet, hvor de først skyder om retten til at møde årets nr. 8 i DIF
turneringen, og herefter skyder oprykningskamp mod nr. 8 om retten til at skyde i næste års DIF
turnering.
§ 2 Divisioner.
Åben klasse, Oldboys og Åben klasse med rem:
Opdeles i divisioner, der hver består af 6 hold.
Der skydes 5 omgange før 31.12. og 5 omgange efter 1.1.
Alle hold møder hinanden 2 gange, således at hvert hold skyder 10 omgange.
I laveste division, skydes der alle mod alle og vinderen modtager så point efter antallet af
skydende hold.
§ 3 Skudantal.
Der skydes 40 skud i alle tre klasser.
Der skydes 1 skud i hver skivetegning, med decimal tælling.
Foreninger der skyder på pap, skal anvende fortløbende nummererede skiver.
§ 4 Skydningens afvikling.
Alle skydninger er hjemmebaneskydninger. Hvert hold skal have afviklet sine skydninger inden for
den uge, der er afsat i det udsendte program. Herefter sendes resultatet til stævnelederen
elektronisk, der indtaster resultatet.
Dette er gældende for de foreninger der skyder på elektronik eller har dømmemaskine til
rådighed.
Foreninger der skyder på pap, og ikke her mulighed for at få dem bedømt på dømmemaskine skal
indsende skiverne til stævnelederen, som sørger for at de bliver bedømt.
Der vil kunne blive udtaget stikprøve kontrol løbende over sæsonen op til en måned efter
turneringsafslutningen. De foreninger der sender resultat elektronisk ind skal derfor gemme alle
skivesæt samt elektroniske udskrifter én måned efter turneringen er slut.

Indsendte skiver bedømmes på dømmemaskine, og det er resultaterne, der fremkommer her, der
er gældende. For indkaldte skivesæt til kontrol er det også skivedommerens resultat der er
gældende.
På bagsiden af den sidste skive eller forsiden af den første skive i hvert sæt skrives skyttens navn,
forening, division og omgang.
Hvis en forening anvender elektroniske skiver, så skal holdlederen aftale med hver enkelt skytte,
hvornår vedkommende skyder og holdlederen skal personligt sikre sig, at skytten gennemfører
skydningen som aftalt.
Skytten må ikke påbegynde en runde i divisionsturneringen mere end en gang.
Prøveskud skal efterfølges af skydningens antal gældende skud.
Kun strimler eller resultatudskrifter der er underskrevet af både skytte og
banekommandør/holdleder kan godkendes. Underskrifterne skal være læselige.
For at sikre lige vilkår, indskærpes det, at ovenstående overholdes af alle.
§ 5 Vindere.
I hver holdskydning vinder det hold, der har flest skudte point. Dette hold får 2 matchpoint. I
tilfælde af pointlighed får hvert hold 1 matchpoint. Divisionsvinder efter 10 omgange er det hold,
der har flest matchpoint. I tilfælde af pointlighed vinder det hold, der har flest skudte point. Er der
også en lighed her, vinder det hold, der har den bedste sidste kamp, evt. næstbedste o.s.v.
I laveste divisioner samt i Åben klasse med rem, tildeles point efter holdantal. Er der f.eks. 5 hold,
får det hold der har flest skudte point 5 matchpoint o.s.v.
§ 6 Op- og nedrykning.
Op- og nedrykning foretages efter turneringens afslutning.
Det dårligst placerede hold rykker ned i den næstfølgende division, og afløses af det bedste hold
fra den efterfølgende division.
§ 7 Deltagerbestemmelser:
a. En skytte kan kun deltage for én forening indenfor et turneringsår.
b. Ved flytning – jfr. Dansk Skytte Unions love og bestemmelser, til et andet landsdelsforbund, kan
deltagere i luftturneringen skriftligt ansøge turneringslederen om tilladelse til at deltage for en
anden forening.
c. En skytte må kun skyde på et af sin forenings hold inden for en turneringsomgang.
d. En skytte, der mere end 2 gange har skudt på samme hold, kan først deltage på et lavere
rangerende hold efter en turneringsomgangs oversidning.
Anvendes en skytte ulovligt i en turneringsomgang, annulleres hans/hendes resultat i den
pågældende omgang.
§ 8 Protester.

Eventuelle protester angående resultater skal fremsendes seneste 30 dage efter resultatlistens
udsendelse.
Alle indsendte skiver vil efter 30 dage blive destrueret, og protester vil derfor ikke blive behandlet.
§ 9 For sent indsendte skiver.
Skiverne/resultat skal for at være rettidigt indsendt, være afleveret elektronisk til stævnelederen
eller poststemplet senest søndag i den uge, som er anført i turneringsreglerne ud for den
pågældende omgang.
For sent indsendte skiver vil normalt ikke blive bedømt.
Skulle en forening have problemer med at nå at afvikle en omgang, skal der indhentes tilladelse
hos turneringslederen.
§ 10 Afvikling af 10 meter turneringen
Indberetningsskema findes på Dansk Skytte Unions hjemmeside under
http://skytteunion.dk/riffel/staevner-og-turneringer/danmarksturnering-10m/
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