SKYDNING

fredag den 10. marts 2017

MIXTURNERING
Har du svært ved at stille fire skytter til holdturneringen, men har lyst at
skyde med på Hanebjerg, så kommer der her en ny mulighed.
Vi åbner turneringen for MIX-hold:
Hold på tre skytter, som ikke behøver at skyde i samme klasse.
Så eksempelvis to voksen åben og en børneskytte. Eller to juniorskytter og
en senior. Eller…
Mixholdtuneringen afholdes som sidste år.
Men på opfordring, fjernes kravet om at alle skytter på et hold skal være fra
samme forening.
Datoerne for holdskydningerne er de samme som den almindelige turnering,
nemlig:
1. mix runde (50+200m) mandag 15. maj + torsdag 18. maj
2. mix runde (50+200m) mandag 29. maj + torsdag 1. juni
3. mix runde (50+200m) mandag 12. juni + torsdag 15. juni
Alle dage fra klokken 18.00, sidste skud skal være skudt inden klokken 21.00
Sidste frist for tilmelding er 8. maj 2017.
Udvalget glæder sig til at se en masse hold til denne nye mixturnering.
Tilmeldingen og betaling sker på følgende link:
Mix hold 50m: http://www.dgi.dk/201718765005
Mix hold 200m: http://www.dgi.dk/201718775001
Pris pr hold er 200,- kr.

Se regler for mixturnering på næste side.
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Turneringsregler for MIX-holdturneringer på 50 meter og 200 meter i
DGI Nordsjælland Skydning
Et turneringshold består af 3 skytter, men det behøver ikke være de samme
skytter i hver runde. Holdet skal bestå af mindst tre og højst fem skytter, der
er altså mulighed for at udskifte skytterne fra runde til runde. Den aktuelle
holdsammensætning meddeles turneringsledelsen inden skydningen
påbegyndes.
Hold i Mix-rækken:
• Sammensættes af skytter fra alle klasser,
• Mindst to forskellige klassegrupper.
• Skytterne på et hold behøves ikke være fra samme forening.
• Et hold skyder 3 resultater pr. runde.
• Et ikke komplet hold, må tilføje nye skytter i løbet af turneringen.
Er et hold ikke mødt fuldtalligt op til en rundes afvikling, udgør de fremmødte
skytter holdet. Det tillades dog, at et hold kan have en fraværende skytte,
som har skudt på forhånd. Runderne skal skydes i kronologisk rækkefølge.
Der skydes de efter skyttebogens bestemmelser om klasseprogrammer.
Da det er en ny turneringsform, er fortolkning af reglerne turneringsledelsens
alene. Turneringsledelsen er Skydeudvalget.
Resultater
Efter hver runde rangeres de deltagne hold efter det antal point, som holdet
har opnået og der uddeles kamppoints efter følgende skema:
Placering
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Points
25
18
15
12
10
8
6
4
2
1

Holdet med flest kamp-points efter sidste runde er vinderen, etc.
Turneringsresultaterne bliver indrapporteret til SOK, men der afholdes ikke
DM for MIX-hold.
En Mix-hold skytte kan godt deltage i den sædvanlige turnering.
Der er ikke genbrug af resultater, så i de tilfælde hvor der skydes i den
sædvanlige turnering, skal der således skydes to resultater.
Et Mix-holds resultat kan for 200m indgå som ranglisteresultat.
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