Nordjylland, pistolskydning
Feb. 2015.
Turneringsregler på 25m pistolskydning cal.22 og Grov i Nordjylland.
1. DGI regler efter skyttebogen er gældende.
2. Et hold skal fra turneringens start vælge en af de to veje - "på vej mod DM" eller
"turneringsfællesskabet".
3. De to turneringsveje følger samme turneringsform, som beskrevet nedenfor. Afvigelser beskrives
løbende.
4. Turneringen er en hold-turnering, men skytter, som ikke er på hold, er velkommen til at tage med ud
at skyde og få deres individuelle resultat registreret. Der er ingen præmier til individuelle skytter.
5. Alle deltagende skytter skal forud for turneringen have tildelt et skyttenummer.
6. Holdsammensætning:
 Et hold skal bestå af 4 skytter, der skyder for samme skytteforening
 Standard- og Finpistol hold:
i. Turneringsfællesskabet
1. Holdet sammensættes på tværs af KAP indplacering.
2. Et hold kan således være sammensat som 2 BK, 1 VET, 1SEN, eller 1 SEN,
2 UNG, 1 JUN osv.
ii. På vej mod DM
1. Et hold består kun af skytter i samme klasse-gruppe.
2. Et hold kan således bestå af 4 BK/JUN skytter, eller 4 UNG/SEN skytter
eller 4 VET/ÅKL skytter.
 Grov hold
i. Turneringsfællesskabet
1. Et hold kan sammensættes på tværs af anvendte våbentype. Dog må der
ikke anvendes mere end 2stk. GP32 på et hold.
2. Et skyttehold kan som et eksempel bestå af 1stk. GP32 – 2 stk. GR – 1stk.
GPA eller 3 stk. GPA – 1 stk. GR osv.
ii. På vej mod DM
1. Et hold kan kun benytte den samme våbentype.
2. Et hold kan således bestå af 4stk GP32, 4stk GR eller 4stk GPA.
3. En skytte kan deltage på et hold i alle 3 våbentyper i samme runde. Dette
skyldes at våbentyperne betragtes som hver sin disciplin.
7. Er en skytte tilmeldt et hold i turneringen, kan vedkommende skytte ikke skifte undervejs til et andet
hold uanset hvor mange runder der skydes.
8. Ved fravær, kan en reserveskytte fra egen forening som ikke er tilmeldt turneringen anvendes.
9. Turneringen afvikles som hjemmebaneskydning, ser dog gerne der også skydes på udebane.
10. Turneringens varighed er indledende runde, samt 3 runder.
11. Holdleder er ansvarlig for indsendelse af egne holdresultater samt for gæsteholdet.
12. Det er skydeledelsen (pistoludvalget) ansvar at udsende invitation samt fremstiller regneark som
udsendes til alle skytteforeninger.
13. De mulige holddiscipliner, som der kan tilmeldes er således:
 Turneringsfællesskabet: Standardpistol
 Turneringsfællesskabet: Finpistol
 Turneringsfællesskabet: Grov
 På vej mod DM: Standardpistol - BK/JUN
 På vej mod DM: Standardpistol - UNG/SEN
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På vej mod DM: Standardpistol - VET/ÅKL
På vej mod DM: Finpistol - BK/JUN
På vej mod DM: Finpistol - UNG/SEN
På vej mod DM: Finpistol - VET/ÅKL
På vej mod DM: Grov - GP32
På vej mod DM: Grov - GR
På vej mod DM: Grov - GPA
Efterfølgende beskriver turneringsformen.

Indledende runde.
De skudte point indføres og indsendes på holdskema til registrering hos skydeledelsen.
Alle indsendte holdresultater danner nu basis for dannelse af rækker A-B-C osv. En række
består af 4 hold hvor de hold som skal skyde i række A har opnået de fleste sammenlagte
point. Række B næstbedste sammenlagte point osv.
Den indledende runde skydes på hjemmebane. Billede af skema herunder.

14. Skydeledelsen udsender komplet skema, samt forslag til rundering i foreningerne til alle
kontaktpersoner på holdene i turneringen.
15. Det er ønskeligt at mindst 1 runde skydes på udebane og det er holdledernes ansvar at man
indbyrdes træffer aftale om skydedagen. Skydningen kan dog gennemføres som
hjemmebaneskydning hvis holdene bliver enig herom.
ex. på udsendte rokeringsplan herunder.

Indberetningsskemaet ser sådan ud.
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Runde 1-3.
Der skydes fortløbende efter den fastlagte plan og holdlederne indsender indberetningsskema til
skydeledelsen efter hver runde. Skydeledelsen påfører opnåede resultater og matchpoint i skemaet og
udsender den efter hver runde til holdlederne.
16. Der gives 2 matchpoint for en vunden kamp og 0 matchpoint til tabende hold og 1 ved uafgjort.
17. Der skydes ikke returkampe mellem holdene.
18. Hjemmeholdet har ansvar for indsendelse af resultater rettidig, for dem selv og gæsteholdet.
Skydeledelsen skal efter hver runde indtaste alle skytters resultater i regneark samt stævneprogrammet og
indberette til KAP registrering. De skal ligeledes drage omsorg for, at resultatlisten bliver tilgængelig for alle
på DGIs hjemmeside for Nordjylland.
19. Resultatlisten viser den individuelle præstation, men det er de opnåede matchpoint i holdturneringen
der er gældende, hvorfor skydeledelsen rundsender regneark til holdlederne.
Ex. på skema som rundsendes.
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Præmier:
20. Der gives guldmedaljer til hver skytte på det hold som vinder i hver række, A – B – C etc…
21. På vej mod DM:
 For hver skydedisciplin kan der til DM deltage 4 hold skytteforeningshold fra landsdelen.
Heraf må der kun være ét hold fra hver skytteforening.
 Skytteholdene for hver skydedisciplin rangordnes efter antal skudte point. Herefter udtages
de 4 bedste skyttehold, men dog kun ét hold fra samme skytteforening
Økonomi:
22. Deltagerbetalingen fastsættes af Pistoludvalget DGI Nordjylland Skydning.
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