DSF 200M Kombi Riffel turnering 2010
DSF 200M Kombi Riffel turneringen er en landsdækkende DSF turnering med formål at på
landsplan fremme DSF 200M Kombi Riffel skydning i lokal foreningerne.
Former:
- DSF Danmark organiserer turneringen
- Turneringen består af 4 styk del-skydninger.
- Skydningen gennemføres efter det gældende DSF 200M Kombi Riffel reglement
- Hver skyttes to bedste af op til fire resultater lægges sammen til et total resultatet.
- En skytte kan deltage i flere våbenklasser.
- Turneringen er åben for alle!
- Politi & militær kan på visse baner skyde deres egne våben. Dog kun i semi-auto, naturligvis.
Forudsætninger:
• Skydningerne skydes på ”hjemmebane”.
• Hver skydning skal have en Banekommandør.
• Hver lokal skydning skal som minimum bestå af mindst to deltagere hvoraf en
Banekommandør.
• Hver del-skydning skal gennemføres indenfor den tidsramme der er angivet nedenfor.
• Turneringsgebyr er på kr. 100 pr. skytte pr. våbenklasse for deltagelse i turneringen. Den
lokale DSF forening opkræver beløbet ved den 1. skydning. Beløbet dækker op til 4
skydninger. Dette beløb tilgår DSF, og dækker turneringspræmierne.
• Den lokale DSF forening afholder selv baneudgifter m.v. til skydningerne. Et lavt
deltagergebyr skal tilstræbes.
• Den lokale DSF forening indsender resultatetet till formand@dsf.dk på det til formålet
oprettede regneark. Her påføres skytte, våbenklasse, forening, skydedag/tid samt
resultater. Regnearket kan downloades fra www.dsf.dk efter d. 1. maj.
• Den indrapporterende Banekommandør attesterer med indsendelsen validiteten af
resultatet og at skydningen er sket efter det gældende DSF 200M Kombi Riffel reglement
• Hver del-skydning indrapporteres maximum en uge efter at delskydningen er gennemført,
dog senest 24 timer efter afslutningen af en periode.
• Delresultater offentliggøres på www.dsf.dk senest 48 timer efter udløbet af hver periode.
• Skydningerne skal være gennemført:
o
o
o
o

1.
2.
3.
4.

skydning i maj
skydning i juni
skydning i august
og sidste skydning i september.

Vi modtager gerne lidt information og evt. billeder fra hver skydning.
Der vil være flotte præmier til de bedste i hver våbenklasse, afhængig af deltagerantallet.
www.vaabensmeden.dk er turneringssponsor, og gi’r et lodtrækningsgavekort på EN
TUSSE!
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