DGI Storstrømmen Skydning
Riffeludvalget
Indbydelse til foreningsholdsturnering 50m Riffel
Konkurrencen skydes ved åbne stævner i DGI Storstrømmen
Den skydes over 3 omgange, med 20 gældende skud (hovedskydning) pr. omgang.
Mix hold skydes 4 Resultater på hjemmebane
Alle hold, fra samme klassegruppe skyder i en pulje.
Tilmelding
Tilmelding til turneringen er når man indsender resultater
Holdindskud
Holdindskud Gratis
Tidsplan
3 Gældene resultater skal være skut inden d.12-8-2019
Sdste gældene stævne er LDM 2019
MIX Hold
Tilmelding til turneringen sker med første resultat
Tidsplan
Tilmeldingsfrist
Den 12.05.2019
Runde 1 skydes senest
Den 12.05.2019
Runde 2 skydes senest
Den 02.06.2019
Runde 3 skydes senest
Den 30.06.2019
Runde 4 skydes senest
Den 11.08.2019

Resultatindberetning
Foreningerne indberatter selv resultaterne til Karsten.Larsen. Senest dagen efter stævnet
er slut
Der afleveres et holdkort til den angerende forening som har stævnet, før den første
skytte går på banen.
Sendes pr til mail kpl-shl@mail.tele.dk eller pr post til
Karsten Larsen
Lekkendevej 1, 4735 Mern
Støt op om skydninger i DGI Storstrømmen
Med venlig hilsen
Karsten Larsen
Riffeludvalget
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Reglement
Hvert hold består af 4 navngivne skytter og for alle hold gælder, at 4 skytter tæller med i
holdresultatet.
Hver forening kan stille med ubegrænset antal hold i hver klassegruppe.
For alle hold undtagen mix hold gælder, at der skal benyttes skytter inden for klassegrupperne
BK. – Jun. – voksen – Voksen Åben – Senior
Mix hold skal bestå af 1. BK 1. VoksenStilling - 1. voksen åben / Senior / Jun. + en fritvalg: i alt 4 skytter pr. hold
Mix hold kan ikke deltage til DM i Vingsted.
På alle hold må der benyttes en reserve. Der ikke skal, men gerne må, være den samme
hver turneringsrunde, denne reserve må dog ikke være fast deltager på et andet hold. En
reserve kan ikke benyttes på flere hold i samme turneringsrunde.
Alle holdskydninger afvikles jf. den til enhver tid gældende Skyttebog fra DGI Skydning.
Der uddeles guld-, sølv- og bronzemedaljer i alle puljer.
For alle klasser undtagen Mix hold, gælder, at de 2/3 bedste hold i en klasse deltager
som foreningshold ved DM i Vingsted
Resultater skal sendes til mail kpl-shl@mail.tele.dk eller pr post til
Karsten Larsen
Lekkendevej 1
4735 Mern
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