Dansk Skytte Unions Riffelsektion inviterer til
50 meter riffel turnering for Oldboys/Girls
Deltager:

Alle foreninger der er medlem af et forbund under Dansk skytte union
kan deltage med et eller flere hold á 3 skytter m/k

Klasser:

Oldboys/Oldgirls 60 år – 69 år
Oldboys/Oldgirls 70 år +

Turnering:

Turneringen er divisionsopdelt holdturnering på 50 meter og en individuelt
turnering i to klasser

Discipliner:

40 liggende eller stående ifølge reglementet
40 liggende skydes med decimal. Hvis der er nogle foreninger som ikke
Skyder på elektronik, eller har mulighed for at få dem talt på en skivetælle
maskine. Kan man tage kontakt til Ib Hansen på ibogsys@gmail.dk
for at finde en løsning.

Reglen:

Der må benyttes de af ISSF godkendte våben, fririffel og sportriffel,
Der skydes efter de af riffelsektionen, 50 meter udvalget, udfærdigede
turneringsregler for hjemmebaneskydning på 50m

Skydning:

Uge 21, 23, 25, 27 og 33
Datoer for seneste modtagelse af resultater er:
1.
2.
3.
4.
5.

omgang: søndag den 27. maj 2018
omgang: søndag den 10. juni 2018
omgang: søndag den 24. juni 2018
omgang: søndag den 08. juli 2018
omgang: søndag den 19. august 2018

For de 5 runder indsendes kun resultater – de benyttede skiver og
strimler gemmes til turneringsafslutning, i det der kan forekomme
stikprøvekontrol af en godkendt riffeldommer
Resultater:

Udfyldt holdkort indsendes af foreningens kontaktperson til
Turneringslederen: Ib Hansen via mail på adressen ibogsys@email.dk

Medaljer:

Der uddeles Guld, Sølv og Bronze i individuelle klasser
Diplomer til divisionsvinder

Tilmelding:

Skriftlig tilmelding SENEST 20. maj 2018 med angivelse af kontaktperson
Dennes adresse, telefonnummer og e-mail adresse
Sendes til Ib Hansen, E-mail: ibogsys@email.dk

Indskud:

Hold: kr. 400 per. Deltagende hold
Individuelle skytter kr. 150
Holdskytter skal ikke betale for at deltage i den individuelle konkurrence
Beløbet indbetales på konto 3409-11425887 med angivelse af forening og
Oldboysturnering 50m i tekstfeltet
Overskuddet fra turneringen går til riffelsektionens arbejde

Riffelsektionen
Veteranafdeling
Ib Hansen

