Jyllands Skytteforbund inviterer til

2018 JM Riffel og Pistol 10m
Åbent stævne
Tid
24.-25. november 2018
Sted
Skytternes Hus
Gøteborg allé 7 G
8200 Århus Nord
Program
Lørdag:

Søndag:

Skydetid tildeles senest d. 17. nov. 2018. (det er ikke muligt at vælge skydetid)
Kl. 16:30 Finale U17
Kl. 17:30 Finale U15 (enhånds/fritstående)
Kl. 18:30 Præmieoverrækkelse
Kl. 19:00 Spisning
Finaler
Kl. 9 Dame finale
Kl. 10 Herre finale
Kl. 11 HJ finale
Kl. 12:30 DJ finale
Kl. 13:30 Mix finale
Kl. 15:30 præmieoverrækkelse

Gennemførelse:
Forberedelse inkl. prøveskud: 15 minutter.
Konkurrence 30 skud: Riffel = 40 minutter; Pistol = 50 minutter
Konkurrence 40 skud: 50 minutter.
Konkurrence 60 skud: 75 minutter.
OBS! For riffelklasserne U13, U15 Rem, U17 Rem, Åben m. rem og Oldboys er de tildelte skydetider
inklusiv forberedelse og prøveskud.
Finaler: Bemærk der er finaler for U15 enhånds/fritstående, U17, Juniorer, seniorer og Mix.
Skytter kaldes på banen 10 minutter før skydetid. Forberedelse starter ved skydetidens start.
Klasser:
I henhold til gældende klasseinddeling jf. tillæg G til Reglement for skydning.
Eks. Det er muligt for en U17 skytte også at deltage i aldersklassen over som junior.

Hold:
Holdene består af 3 skytter, de 40 første skud gælder til holdkonkurrencen, konkurrencen afholdes
som en åben konkurrence (dvs. den kan bestå af 2 damer og en herrejunior, 3 herrer osv.). Kravet
er at man er fritstående/enhåndsskytte.
Derudover er det muligt at stille hold i U13 klasserne og U15 m rem og U15 2, samt U17 m rem.
MIX består af en dame og en herre (alle fristående/enhåndsskytter kan deltage i MIX). De
første 40 skud gælder til MIX.
Se reglerne i tillæg til invitationen eller på hjemmesiden.
Fælles aftensmad lørdag:
Lørdag aften afholdes der fælles middag, husk tilmelding.
Pris. 100 kr.
Medaljer/præmier:
JSF's medaljer i alle klasser, både individuelt (2,4,7) og hold (min 2 hold i klassen).
Dog uanset antal i ungdomsklasser. Medaljerne kan vindes af Jyske skytter.
I finalerne vil der være præmier til de 3 bedst placeret skytter. Bemærk stævnet er åben og
præmierne kan derfor også vindes af skytter fra de øvrige lokalforbund.
I U17, junior og senior finalerne er første præmien indskud til Denmark Open Airs 10 m luft stævne
i marts 2019 til en værdi af 745 kr.
Indskud: 100 kr.
Efteranmeldelse (i det omfang tidsplanen tillader det): Dobbelt indskud (200 kr).
Deltagelse i holdklasserne er gratis. Der er dog et gebyr på 100 kr. for udeblivelse fra MIXfinalerne
for hold der er kvalificeret.
Tilmelding: https://jsf.nemtilmeld.dk
Senest d. 10. november kl. 23. BEMÆRK at tidsfristen SKAL overholdes af hensyn til planlægning.
Bemærk at hold skal tilmeldes inden tidsfristens udløb, det samme gælder også for fællesspisning
lørdag aften.

Regler for holdkonkurrencer til JM 10 m.
MIX
Der afvikles MIX i følgende klasser.
Herre/dame Riffel (U15 fritstående, U17 fritstående og juniorer må deltage)
Herre/dame Pistol (U15 1, U17 og juniorer må deltage)
Hvert hold består af en dame og en herre.
De første 40 skud fra de indledende tæller til MIX.
De 5 bedste hold kvalificerer sig til finalen.

Åben hold konkurrence
Der afvikles en holdkonkurrence på pistol og en på riffel.
Hvert hold består af 3 skytter. (holdene MÅ blandes mellem herre, dame og juniorer, U17, U15 og
veteraner, eneste krav er at man for riffel er fritstående og for pistol er fritstående og med
enhåndsfatning).
De første 40 skud tæller til holdkonkurrencen.

