SKYDNING

fredag den 10. marts 2017

Frederiksborgturneringen 200m
Reglement
Overordnet:
Frederiksborgturneringen 200m er holdturnering der danner grundlag for udtagelsen af foreningshold til DM riffel på 200m. Der skydes efter skyttebogens bestemmelser for klasseprogrammer.
Deltagere:
Alle foreninger der er medlem af DGI-Nordsjælland med aktiviteten skydning
kan deltage med ubegrænset antal hold.
Gruppering:
Holdene opdeles i nedenstående grupper. Alle skytter på et hold skal tilhøre de
angivne klassegrupper og holdet tilmeldes i den tilsvarende gruppe:

A

Bk

B

Junior

C

Ung stilling og voksen stilling

D

Ung åben og voksen åben

E

Senior

Holdsammensætning:
Et hold sammensættes på følgende måde:
•
•
•
•
•

Et hold består af maximalt 6 skytter.
En runde skydes af 4 skytter, der hver skyder et klasseprogram.
Holdsammensætningen opgives før holdets første skydning i runden.
En skytte må kun deltage på ét hold i hver runde.
En skytte må skifte hold efter at have sprunget en runde over.

Anvendes en skytte ulovlig annulleres skyttens resultat i den pågældende runde.
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Afvikling:
Turneringen afvikles over 3 runder. Hver rundes afvikles over 2 dage mandag
og torsdag i samme uge.
• 1. runde afvikles i begyndelsen af maj
• 2. runde afvikles slutningen af maj
• 3. runde afvikles begyndelsen af juni.
Vinderne er det hold der opnår det bedste samlede resultat for de tre runder.
Ved pointlighed vinder det hold der skyder sig op, først efter point og dernæst
efter antal krydsere.
Resultatformidling:
Der udfærdiges en resultatliste efter hver runde og denne offentliggøres på
landsdelens hjemmeside, desuden indrapporteres alle resultater til SOK.
Præmier:
Der uddeles et diplom til vinderne i hver gruppe efter de 3 indledende runder og
der uddeles medaljer efter finalerunden.
DM:
Vinderholdene udtages til DM og modtager tilskud til deltagelse.
De efterfølgende hold kan i faldende orden deltage indtil landsdeles kvote er
opbrugt.
Turneringsledelse:
Skydeudvalget udpeger turneringsledelsen. Alle spørgsmål rettes til turneringsledelses, protester afgøres af turneringsledelsen og skal indgives inden den
runde protesten vedrører er afsluttet. Turneringsledelsens afgørelser kan ikke
appelleres.

Skydeudvalget.
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