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Invitation til vinterturnering 15m pistol 2015/16. 
 

Skydeprogrammer: Standardprogram m/ cal.22 og/eller  lufpistol.  

 

Der skydes indledende runde. Husk at indsende skema for hvert hold. 

Resultat fra den indledende runde, skal indsendes inden d. 8/11  2015. til: 

Jens Meldgaard, mail: jens.meldgaard@gmail.com 

 

 

Turneringsregler. 

 

De generelle regler, som er vedtaget i skyttebogen, følges, herunder de særlige regler, som er bestemt i turne-

ringsudvalget for DGI skydning Nordjylland. 

- Foreningen kan stille et eller flere hold. 

- Der skydes ikke returkampe. 

- Der skydes 3 gældende skydninger, heraf mindst 1 skydning på udebane. Deadline for indsendelse af resultater 

er: 6/12 – 24/1 – 21/2 

- Deltagelse som individuel skytte (uden for præmierækken) er mulig. Det er kun skyderesultaterne der registre-

res. 

- Antallet af hold i en række, bestemmes ud fra antallet af tilmeldinger – typisk mellem 4 og 8 hold. 

- Af hensyn til rokering vælges hold geografisk jævnt fordelt i landsdelen. 

- De bedst rangerende hold fra den indledende runde skal skyde i række A. De næstbedste hold i række B. osv… 

- Ifølge orientering ved Idrætskonference i Vingsted d. 30. maj 2015, så er der indført en forsøgsperiode til af-

prøvning af fri tilmelding af hold til DM – derfor skydes der i denne turnering ikke om deltagelse ved DM. Alle 

foreninger kan frit tilmelde ét skytteforeningshold pr disciplin. 

  

 

Et hold består af 4. skytter. som kan være mix hold. 

- Ved indsendelse af skema i indledende runde er holdet tilmeldt turneringen. 

- Skytter skal under hele turneringen skyde på samme hold. 

- Ved sygdom eller længere tids fravær, kan en skytte erstattes af en anden skytte fra samme forening. Denne 

skytte må ikke i forvejen være tilmeldt turneringen, og kan ikke benyttes på et andet hold senere i turneringen.  

 

Luftpistol turneringen afholdes som hjemmebaneskydninger.  

- Der skydes indledende runde, samt 3 turningsrunder, som følger samme deadlines som for cal. 22 

- Ligeledes gælder samme regler for opstilling af hold, som for cal. 22 

 

Der udsendes efter indledende runde et indberetningsskema som skal benyttes. Anden form for indberetning 

accepteres ikke. 

- Der udsendes et skema hvorpå holdfordeling og sidste frist for indsendelse af resultater er påført. 

- Der udsendes et rokeringsskema, som viser hvilke hold, der runde-vis skal dyste mod hinanden i den enkelte 

række. 

- Holdene rangeres i hver række efter antal skudte point. 

- Deltagelse i turneringen koster pr. hold 100 kr. Individuel deltagelse er gratis. 

- Medaljer til vindende hold i hver række efter princippet 1-4-7. Dog skal der være mindst 2 hold i en række for, 

at udløse præmie. 

- Resultatformidleren i turneringen er Jan Andersen. 

 

mvh. Pistoludvalget Nordjylland. 
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