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REGLEMENT
OL- TRAP
Danmarks Mesterskaber
for
Hold
Dansk Skytte Unions Flugtsektion (Trap udvalg) fremsender hermed ny procedure for OL-TRAP HOLD DM i det ISSF
har udarbejdet nye regler for Holdsskydning (sep2020).
Nærværende regelsæt er således udarbejdet med udgangspunkt i ISSF nye regelsæt; https://www.issfsports.org/theissf/rules_and_regulations/general_technical_rules.ashx
https://www.issf-sports.org/getfile.aspx?mod=docf&pane=1&inst=458&iist=112&file=9.-Trap-Teamevent_15092020.pdf
ISSF-regler er i dette udkast tilpasset i forhold til danske forhold og skydebanes tekniske muligheder uden at gå på
kompromis med ISSF procedure og regler for Hold skydningen.
ISSF officielle regler er vedhæftet til sammenligning ved de indsætte links.
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Generel Information

1.
2.
3.
4.

Disciplin.
Konkurrenceform.
Holdsammensætning.
Konkurrenceformat.

Olympisk Trap
Hold
Holdet består af tre (3) skytter fra samme klub.
Konkurrencen består af to dele:
A Kvalifikation
Kvalifikationen består af 125 duer, 5x25 duer jf. ISSF-regler,
pr. holdmedlem. Dette giver 3X125 duer pr hold, i alt 375
duer.
B Finale

Finalen består af hhv. guld/sølv-finale og bronze-finale.

5. Holdfordeling.

a. Hold-rækkefølgen i kvalifikationen fordeles ved lodtrækning,
men skytternes rækkefølge på holdet bestemmes af
skytterne selv. Denne interne rækkefølge holdes gennem
skydningen.

b. Så vidt muligt skyder holdene på de samme baner. Alle
skytter skal skyde de samme programmer.

6. Rangering efter
kvalifikation og
kvalifikation til finalen.

a. Efter kvalifikationsrunderne bliver holdene rangeret I

faldende rækkefølge af deres samlede score. Denne
rækkefølge følger ISSF-bestemmelserne.

b. Hvis to hold deler placeringerne 1 til 4 bliver placeringen

afgjort ved shoot-off efter reglerne I stk. 12 og 14. Hvis der er
flere shoot-offs skydes den lavest-rangerende shoot-off først.

c. Ved point-lighed afgøres placeringerne 5 og derefter efter
ISSF-reglerne for holdkonkurrencer uden finaler.

d. De fire øverste placeringer skyder om guld-, sølv-, og
bronzemedaljer.

e. Holdene placeret 1 og 2 kvalificeres til guld- og sølvfinalen.
Holdene placeret 3 og 4 kvalificeres til bronzefinalen.

7. BIB-numre i finalen.

a. Holdene tildeles nye BIB-numre i finale jvf. deres placering i
kvalifikationen.
b. Skytte 1 på hold 1 forsynes med 11 og skytte 1 på hold to
med 21 og så fremdeles.
c. BIB-numre skal ikke forsynes med NOC-numre.
d. Se eksempel:
A11

8. Finaler – guld/sølv-finale
og bronze-finale.

A12

A13

B21

B22

B23

C31

C32

C33

Finalerne afvikles således:

a. Bronze-finalen skydes først, efterfulgt af guld/sølv-finalen.
b. Skytterne, som har kvalificeret sig til finalen, eller de
tilknyttede officials, skal indlevere deres patroner til
ammunitionskontrol hos juryen min. 30 min før bronzefinalens oplyste starttidspunkt. Her udleveres også BIBnumrene til finalen.
c. Træner eller holdleder er ansvarlig for at uddele startnumre
til deres respektive skytter.
d. Skytter I bronze-finalen skal møde 5 min før finalens
annoncerede starttidspunkt.
e. Guld/sølvfinalisterne skal møde 10 minutter før deres
finalestart.
f.

Juryen udfører ammunitionskontrol mv. Inden finalerne.

g. Hvis skytternes patroner ikke er indleveret til
ammunitionskontrol, eller skytterne ikke er ankommet
rettidigt, tildeles der en straf på 1 due til holdet. Straffen
trækkes fra holdets først ramte due.
9. Antal duer i
finalematcherne.

a. Der skydes op til fem serier á fem duer pr skytte. For hver
serie skyder hvert hold altså 15 duer. Hver skytte skyder altså
maksimalt 25 duer I alt og holdet dermed 75 duer.
b. Fordelingen af duer i hver serie bestemmes af
skydecomputerens 15-duers sport trap-program, såfremt der
ikke rådes over et særligt ”holdfinale-program”. Således
sikres en så ligelig fordeling af duer som muligt, og alle
skytter sikres ens fordeling for hver 15-duers serier.
c. Holdene bevarer deres plads i finalen gennem alle serier. Kun
således sikres den rette fordeling af duer til skytten.
d. Efter hver serie á 15 duer tildeles holdet med den højeste
score 2 point. Hvis holdenes score er lige, tildeles hvert hold 1
point. Disse point akkumuleres og bringes videre til næste
serie.
e. Antallet af træffere i hver serie føres ikke videre, og holdene
starter hver serie med 0.
f.

Det hold som først akkumulerer 6 point har vundet finalen.

g. Hvis holdene har akkumuleret samme antal point efter 5
serier, afgøres finaleplacering med shoot-off som beskrevet I
paragraf 10 og 11 herunder. Denne shoot-off afholdes
umiddelbart efter 5. Serie.
h. Kun et skud er tilladt pr. due.

10. Shoot- off efter
kvalifikation.

i.

Skytten skal indtage sin klarstilling og kalde duen indenfor 12
sekunder efter den foregående skytte har skudt og åbnet sit
gevær, samt at resultatet er registreret, eller dommeren har
kommanderet: ”START”.

j.

Forberedelsestiden skal overvåges af elektronisk udstyr.
Udstyret skal betjenes af personale godkendt af juryen.

a. Startrækkefølgen i shoot-off afgøres af ISSF reglement 9.15.3
med det højest rangerende hold skydende først. Skytternes
interne rækkefølge udpeges af træneren eller holdlederen

b. I tilfælde med perfekt score (375) eller tilfælde hvor 9.15.3
ikke kan afgøre startrækkefølgen, bestemmes denne ved
lodtrækning.

c. Test fire og duevisning sker i henhold til ISSF-regler.
11. Shoot - off efter
finalerne.

a. Startrækkefølgen I shoot-off efter guld/sølv-finalen og
bronzefinalen afgøres af holdets BIB-numre. Holdet med

det laveste BIB-nummer skyder først. Rækkefølgen på
holdet afgøres af skytternes BIB-nummer, således at BIB 1 1
skyder før 2 1 og dernæst 1 2 og 2 2 osv. Denne rækkefølge
følgen gennem hele shoot-off’en.

b. Efter finalerne er der ingen test-fire og duevisning inden
shoot-off
12. Duefordeling ved shootoff.

a. Stand 1 venstre due, stand 2 højre, stand 3 venstre, stand 4
højre, stand 5 venstre, stand 1 højre osv.

b. Alle holdmedlemmer deltager I shoot-off’en efter tur.
c. Skytte nr. 1 på hold nr. 1 og skytte nr. 1 på hold 2 gør sig

parat bag stand 1, og skyder herpå efter tur. Der skydes til
en venstredue.

d. Der tillades kun et skud pr due.
e. Forberedelsestiden er 12 sekunder.
f. Forberedelsestiden skal vises af elektronisk udstyr, som
betjenes af personale godkendt af juryen.
13. Coaching.

Non-verbal coaching er tilladt under skydning og shoot-off.

14. Funktionsfejl.

a. Funktionsfejl i kvalifikationen behandles efter gældende ISSFregler.

b. Funktionsfejl i medalje-finalerne behandles efter ISSFreglerne. Der tillades maksimalt to funktionsfejl i finale,
inclusive efterfølgende shoot-off, for hvert hold. Dette gælder
uanset om skytten har rettet fejlen eller ej.
15. Protester.

a. Protester i kvalifikationen afgøres jf. ISSF-regler.
b. Protester I finalerne afgøres jvf. ISSF-regler.

16. TV, music og tilskuer
aktiviteter.

a. Under finalerne skal der spilles musik, og tilskuerne opfordres
til at heppe på deres favoritter. Se evt. ISSF regelsæt herom.
b. Musikken skal godkendes af organisationskomiteen eller
juryen.

17. Procedurer for
finaleafvikling.
18. Lerduer.
19. Særlige eller uklare
afgørelse.
20. Dress-code.
(frivilligt)

Detaljer findes I ISSF-reglerne.
Der anvendes almindelige lerduer i kvalifikationen, og pulverduer
i finalen.
Enhver særlig eller uklar afgørelse, som ikke er beskrevet I ISSFreglerne, afgøres af juryen på baggrund af ISSF generelle tekniske
regler samt ISSF “Shotgun rules” eller andre relevante ISSF-regler.
Skytterne opfordres til at stille op i samme skydetøj og design så
der klubmæssigt er størst mulig lighed imellem skytterne under
holdskydningerne og ved finaler. Evt. ved anvendelse af en
klubdragt.
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