
 
 Faste turneringsregler for alle deltagere iturneringen  2011/12 

 
Deltagere:  Berettiget til deltagelse er alle foreninger under DDS THY MORS med ubegrænset antal hold.  Holdene 
inddeles i klasse A -B - C - D,  afhængig af tilmelding. 
 
Hjemmebane:  I hver turneringsrunde er det hold der er nævnt først i turneringsplanen , hjemmeholdet og 
sidstnævnte gæsteholdet. 
 
Tid og sted:  Turneringskampen skal, hvis intet andet er aftalt, afvikles på hjemmeholdets bane på den i 
turneringsplanen fastsatte dato og tidspunkt.  Hvis der ikke senest 2 dage før er truffet aftale om andet, SKAL 
kampen gennemføres med de skytter der er til rådighed på det i turneringsplanen fastsatte sted og tidspunkt.  Kun 
hvis begge hold er enige herom, kan der afviges fra dette. 
 
Udeblivelse:  Såfremt et hold udebliver, skal modparten stadigvæk gennemføre skydningen. 
 
Udsættelse:  Kan kun ske, såfremt begge foreninger er enige om dette. Udsættelse kan normalt kun tillades for 
højst 8 dage fra den i turneringsplanen fastsatte dato.  Bevirker udsættelsen at resultatet ikke kan være 
turneringslederen i hænde inden indsendelsesfristens udløb, skal hjemmeholdet meddele dette til turneringslederen.  
 
Hjemmebaneskydning:  Hvis der er over 50 km. kørsel mellem de to holds baner, er man frit stillet om man vil 
afvikle skydningen på de respektive hjemmebaner eller besøge hinanden.  Dog skal turneringsreglerne vedr. TID OG STED 
respekteres.  d.v.s.  der SKAL gives besked, senest 2 dage før hvis man afvikler kampen som hjemmebanskydning. 
Ved hjemmebaneskydning skal alle skiver opbevares i mindst 4 uger efter turneringsrundens afslutning.  Er der efter 
turneringsudvalgets skøn tale om så lille pointsforskel i de af foreningerne indberettede resultater, at en uvildig 
skivebedømmelse måske kan ændre kampens udfald, vil alle skiver fra begge hold blive indkaldt til kontrol i 
turneringsudvalget.  Er skiverne ikke indsendt senest 8 dage efter at begæring herom er fremsat, tildeles holdet 0 
point.  Dette er gældende for begge hold.  Protest over et resultat skudt ved hjemmebaneskydning kan indgives, men 
turneringsudvalget alene afgør om der er grundlag for at indkalde skiverne til kontrol. 
 
Skivesæt:  Skivesæt, alle nummererede, skal stilles til rådighed af de deltagende foreninger. 
 
Skivenumre:  Den enkelte skyttes skivesæt skal bestå af fortløbende nummererede skiver.  Ligeledes skal hele 
holdets skiver også bestå af fortløbende skivenumre. 
 
Holdkort:  Skyttenumre og navnene på alle skytterne på holdet og deres resultat, også sammenlagte, anføres herpå, 
efter at de 2 holds repræsentanter i fællesskab har foretaget skivebedømmelse af begge holds skiver.  Holdkortet 
underskrives af begge bedømmere og indsendes straks til turneringslederen.  -  Protest kan derefter ikke indgives. 
 
Uoverensstemmelse:  I tilfælde heraf, eller uenighed mellem de 2 bedømmere af skiverne, indsendes alle 
skivesæt fra begge hold, sammen med holdkortet til turneringslederen, hvorefter turneringsudvalget foretager endelig 
bedømmelse, der er inappellabel. 
 
Holdpoints:Senior:Det hold der opnår flest skudte point tildeles 2 turneringspoint, det tabende hold 0 
turneringspoint,og står begge hold lige i skudte points, tildeles begge hold hvert 1 turneringspoint.BK: Er det 
skudte point. 
 
Placering:  Ved lighed i turneringspoint afgøres placeringen således 1.  Flest skudte point i samtlige kampe.  
2. Flest turneringspoint i indbyrdes kamp  3. Flest skudte point sammenlagt i indbyrdes kampe.      
 
Deltagerbestemmelser:  En skytte kan kun skyde for een forening inden for en turnering.  Ved evt. flytning 
sendes ansøgning om dispensation til turneringsudvalget.  En skytte kan kun skyde på eet af sin forenings hold inden 
for en turneringsrunde.  Dog må der deltages  på gevær og pistol sideløbende samt på cal ,22 – cal 6,5 og luft 
 
Op & nedrykning på hold: Der er ingen særlige restriktioner for op– og nedrykning på holdene.  
Turneringsudvalget vil dog være opmærksom på om der sker noget uhensigtsmæssig , der betyder at der må strammes op på 
reglerne.  Hvis en forening af en eller anden grund bliver forhindret i at stille med alle tilmeldte hold i 
turneringen, er det altid det lavest rangerede hold , der skal trækkes ud af turneringen 
 
Ulovlig benyttelse:  Anvendes en skytte ulovligt i en turneringsrunde, annuleres hans resultat i den 
pågældende runde. 
 
Forbiskud:  Træffere uden for skivetegningen beregnes som 0 og et skud der bedømmes til 0 giver ingen ret til 
omskud, men er og forbliver et forbiskud. 
 
Skud i forkert skive:  Skud i forkert skive tæller som forbiskud.  Den modtagende skytte tildeles de bedste 
skud, såfremt afgørelse om egne skud ikke er mulig. 
 
For mange skud i skiven:  Hvis en skytte skulle komme til at skyde for mange skud i en skive, skyder han 
tilsvarende færre skud i den næste skive, således at det totale antal skud svarer til det i turneringsreglerne 
fastsatte.  Hvis en skytte har flere træffere på sine gældende skiver, end fastsat i turneringsreglerne, og selv har 
skudt dem, skal de bedste træffere, svarende til de overtallige skud, annuleres. 
 
 
Overtrædelse af turneringsreglerne:  For overtrædelser af turneringsreglerne der ikke er omfattet af 
bestemmelserne om ULOVLIG BENYTTELSE,  gives der første gang en skriftlig advarsel - i gentagelsestilfælde :  
diskvalifikation. I øvrigt er DDS`s bestemmelser gældende`  
 
Mix-hold.  Turneringsudvalget har besluttet, at tillade, at 2 foreninger kan gå sammen om, at stille et mix-
hold, forudsat at mindst den ene forening i forvejen har et hold med i turneringen i den pågældende række.Dog kan 
der dispenceres for ovenstående. 
     



 
Turneringsregler specielt gældende for gevær 

 
Antal skud:   Iflg. turneringsplanen   
 
Hold:   4 skytter på hvert hold. 
   Juniorhold:  4 skytter på hvert hold, hvoraf de 3 højeste resultater 
   tæller til holdresultatet.  
   Der må Max deltage 1 junior på et vet/ åben kl. hold 

Børnehold: Der tildeles ikke turneringspoint. I stedet for placeres holdene efter skudte 
point 

     


 
Turneringsregler specielt gældende for pistol 

 
Antal skud:  Iflg. turneringsplanen 
 
Hold: 4 skytter på hvert hold.    
                        Disse skytter skal skyde samtidigt og sammesteds, for at tælle til gyldigt holdresultat.  
   Det er tilladt at benytte skytter på holdet, der skyder med 

tohåndsfatning  (junior - veteran - åben klasse)  
        På 15 m. må desuden benyttes skytter fra børneklassen (håndstøttepude må benyttes)   
              


