Ølstykke Skytteforening
DGI NORSJÆLLAND – KREDS 11

Ølstykke April 2022

EGEDAL 50M TURNERING 2022
Ølstykke Skytteforening indbyder hermed til 50 m cal .22 turnering.
Turneringen som også er 6 Ranglisteskydning, afholdes den 13+14 august 2022.
Alle foreninger kan deltage. Der skydes lørdag 9.00-16.30 og søndag mellem 9.0014.00. (Sidste skydetid lørdag start kl 16.00 og søndag start kl 13.30)
STED:

Hanebjerg Skyttecenter, Hanebjergvej 6, 3400 Hillerød.

PROGRAM:

Der skydes efter skyttebogen (DGI), finaler afvikles dog efter
vedhæftede finale regelsæt.

INDSKUD:

BK & JUN: kr. 50,-. Øvrige: kr. 60,-.
Mesterskab: kr. 15,-.

PRÆMIER:

BK & JUN i forhold til deltagerantal – I voksen og senior rækkerne
vil der være medaljer til hver klasse. I finalen udloddes præmier til
vinderne.

FINALER:

Der vil søndag afvikles finale efter vedhæftede finaleregler:
kl 15.00
6 bedste BK og 6 bedste JUN
kl 16.00
6 bedste Stilling og 6 bedste Voksen/Senior

TILMELDING:

Tilmelding på skydetilmelding her:
https://skydetilmelding.dgi.dk/Tournament/Info/40699 eller på
vedlagte liste, med navngivne skytter samt skyttenr. og ønsket
skydetid på email eller på telefon:
Nikolaj Kannik, Snerlevej 6, 3650 Ølstykke
Tlf. 5117 6722 , email: nikolaj@kannik.dk

Ps: Husk at oplyse tlf. nr., så eventuelt ændringer af skydetid kan meddeles.
Kaffe, vand, øl samt lidt fast føde kan købes, hvis vejret tillader det vil vi have tændt
op i grillen
.
MØD OP TIL EN GOD SKYDNING ! ! !
David Buchholdt
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FINALEREGLER
Alle skytter starter finale med 0 (nul) point, dvs der tages ikke point med fra
indledende skydninger.
SKYDESTILLING: Liggende skytter med støtte eller rem i henhold til
Klasseprogram.
Stillingsskytter skyder de første 5 skud knælende og de
resterende stående. Der må først foretages stillingsskift ved
kommando.
KOMMANDOER:

Skydningen startes med kommandoen ”START” og stoppes
med kommandoen ” STOP”. ”30 sekunder” meldes ved 30
sekunder før slut på prøveskud.

PRØVESKUD:

Frit antal prøveskud på 5 min.

GÆLDENDE:

5 skud på 4 minutter hvorefter der gives samlet markering og
rangering af skytterne.
Derefter 2 enkeltskud, med 1 min pr skud, hvorefter der gives
samlet markering og rangering af skytterne.
Derefter 2 enkeltskud med 1 min pr skud hvorefter der gives
samlet markering, rangering samt elimination af dårligste
placerede skytte (placering # 6).
Dette gentages yderligere 4 gange, herefter er EGEDAL
vinderen er fundet.

POINT:

Der skydes med 1/10 decimal point i finalen.

POINTLIGHED:

Ved pointlighed i forbindelse ved elimination vil der være
Shoot-off, mellem de 2 skytter der har pointlighed. Shoot-off
vil være 1 skud på 1 min med markering. Dette gentages ved
stadig pointlighed.

PRÆMIER:

Der vil være PRÆMIER til de 3 bedst placerede skytter i
finalen.

OVERRÆKKELSE: Der vil være præmie overrækkelse til EGEDAL vinderne
direkte efter sidste finale skydning.
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TILMELDINGSLISTE

EGEDAL 50M TURNERING 50M 2022
Sk-nr.

Sendes til:
Nikolaj Kannik
Snerlevej 6
3650 Ølstykke
nikolaj@kannik.dk

Navn

Klasse

Ønsket dag

Ønsket Tid

Indsendt af:
________________________
Forening:
________________________
Kontakt person: ________________________
Adr:
________________________
________________________
Tlf:
________________________

