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Forord
Formålet med dette reglement er at beskrive, hvilke skydninger der dyrkes i Dansk
Skytte Union, samt hvilke regler der gælder for at skyde disse skydninger. Alle de i
dette reglement nævnte skydninger, eller dele deraf, må skydes af personer der er
medlem af en skytteforening der er tilknyttet Dansk Skytte Union.
Skydning af disse programmer eller delprogrammer skal udføres på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde og under iagttagelse af banens sikkerhedsgodkendelse.
Visse skydninger kræver særlige tilladelser, og må derfor kun skydes af personer der
har en sådan tilladelse.
I kapitel 12 og 13 er der anført nogle skydninger, der er optaget som programmer i
Forbund, associeret med Dansk Skytte Union, samt i kapitel 14 eventuelle andre discipliner, som medlemmerne må dyrke, og herunder anvende våben, der er registreret i Skytteforeningernes Våbenregister.
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1.0

ISSF discipliner:
• 300 m fririffel
• 300 m standardriffel
• 300 m sportsriffel
• 50 m fririffel
• 50 m sportsriffel
• 10 m luftriffel
• 50 m fripistol
• 25 m silhuetpistol
• 25 m grovpistol
• 25 m standardpistol
• 25 m sportspistol
• 10 m luftpistol
• 10 m femskuds luftpistol
• Trap
• Dobbelt trap
• Skeet
• Automatisk Trap
• 50 m bevægeligt mål, riffel
• 10 m bevægeligt mål, riffel

1.1

Samtlige discipliner beskrevet I ISSF reglement kan skydes I Danmark.

1.2

Hvor intet andet er beskrevet I nærværende reglement er ISSF regler
gældende.

Link

http://www.issf-shooting.org/rules/english/rules.asp

2.0

NSR discipliner
• Nordisk Trap
• 100 m, løbende hjort.
• Hvor intet andet er nævnt er Nordisk Skytteregions regler gældende.

Link

http://www.nordicshootingregion.com/

3.0

FITASC discipliner
• Compak Sporting.
• Hvor intet andet er nævnt i nærværende reglement er FITASC’s regler
gældende.

Link

http://www.fitasc.com/public/eng-reglements.htm

5

4.0

Særlige danske discipliner
• 15 m standardpistol
• 15 m fripistol
• 15 m grovpistol
• 12,5 m – 25 m Falling Target
• 10 m Falling Target
• 25 m silhuet med kaliber 22 short pistol
• 15 m riffel
• Jagtskydning

5.0

Forsøgsdiscipliner
• For tiden ingen.

6.0

Opstillingsret.

1.1

Til konkurrencer afholdt i Dansk Skytte Unions (DSkyU) regi, kan alle skytter,
der er medlem af en forening under DSkyU, opstille.

1.2

En skytte kan ikke inden for samme kalender-/disciplinår skyde samme disciplin
for forskellige foreninger.

1.3

Discipliner, hvor kalenderåret er disciplinår:
Alle flugtskydnings-, 300 m, 50 m og 25 m discipliner. En skytte kan ikke inden
for samme kalenderår skyde holdskydning i samme disciplin for forskellige
foreninger.

1.4

Discipliner hvor 1. juli er skæringsdato:
Alle luftdiscipliner og 15 m discipliner.

1.5

Hvis en skytte skifter forening eller ønsker at skyde en disciplin for en anden
forening, kan skytten stille op for den nye forening efter en karantæne på 3
måneder.

1.6

Hvis foreningsskiftet skyldes en fysisk flytning, kan Skydeudvalget i DSkyU
tillade opstillingen for en ny forening uden karantæne. Ansøgning skal
indsendes skriftligt til Skydeudvalget, og tilladelsen er gældende fra den dato,
der er anført på Skydeudvalgets skriftlige tilladelse.

7.0

Regler for Danske Mesterskaber

1.1

Hvor intet andet er anført i nærværende reglement, er DIF regler gældende.

1.2

Kun danske statsborgere, som har fast folkeregisteradresse i Danmark, og som
er medlem af en forening under DSkyU kan blive individuelle danske mestre

1.3

På hold kan der være én (1) udenlandsk statsborger. Denne skal være medlem
af en forening tilknyttet DSkyU og skal have fast opholds- og arbejdstilladelse
samt folkeregisteradresse i Danmark.

8.0

Regler for holdsammensætning

1.1

I de særlige danske discipliner er holdstørrelsen tre (3) skytter, medmindre
andet er beskrevet i nærværende reglement.

1.2

Alle skytter på et hold skal skyde i samme klasse, medmindre andet er
beskrevet i nærværende reglement.
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9.0

Regler for Danske rekorder.

1.1

Dansk rekord i skydning kan kun sættes af danske statsborgere, som er
medlem(mer) af en forening under Dansk Skytte Union.

1.2

Individuel dansk rekord i skydning kan kun sættes een gang under ét og samme
stævne (konkurrence) ved den individuelle konkurrence.

1.3

Dansk holdrekord i skydning kan sættes af et foreningshold, et forbundshold
eller et landshold under et rekordberettiget stævnes holdkonkurrence.

1.4

Rekorder, opnået ved følgende mesterskaber (konkurrencer) vil kunne
godkendes:
a) Olympiske Lege.
b) Verdensmesterskaber og World Cups, forestået af Den Internationale Skytte Union (ISSF).
c) Europamesterskaber og Europa Cups, forestået af Den Europæiske Skytte
Konfederation. (ESC).
d) Nordiske mesterskaber, forestået af Nordisk Skytte Region (NSR).
e) Landskampe med officiel deltagelse fra Dansk Skytte Union.
f) Danmarks Idræts-Forbunds Danmarksmesterskaber og Dansk Skytte Unions mesterskaber.
g) Forbundsmesterskaber og konkurrencer mellem forbund.
h) Udtagelsesskydninger arrangeret af Dansk Skytte Union.
i) Åbne Nationale konkurrencer der afvikles efter ISSF-regler (undtaget 15 m
skydning) og Dansk Skytte Unions godkendte skydeprogrammer, hvoraf
følgende skal fremhæves/tilføjes:
1) Der skal være udpeget en kvalificeret dommer, der forud skal have godkendt det skydetekniske arrangement, herunder skiver.
2) Der skal være våben/beklædningskontrol.
3) Til 25m pistolskydning skal der være bagskiver. Silhuetpistol undtaget.
4) Et hold skal være navngivet forud ved tilmelding.
5) Stævnet skal være optaget i Stævnekalenderen eller annonceret i Skyttebladet og skytterne skal skyde på een af de i programmet fastsatte
stævnedage.
6) Der skal være maskinel tidtagning ved tidsbegrænsede pistolskydninger
(eks. ved duel, 150, 20, 10 sek. og silhuet).
For at sætte rekord skal der være deltagere fra 2 foreninger i den pågældende
skydeart/disciplin.*) For holdrekorder gælder det, at der skal være mindst 2 hold, der
fuldfører konkurrencen. *) Skydeart = f.eks. 60 skud liggende. Disciplin = f.eks.
damejunior.

Rangeringsliste/rekordliste rekvireres/tilsendes før stævnets afholdelse.
Ansøgning om rekordgodkendelse samt resultatliste skal indsendes til Unionens
sekretariat senest 14 dage efter det rekordberettigede arrangements afholdelse
og skal indeholde følgende oplysninger (se rekordanmeldelsesskemaet):
a. Arrangementsdato.
b. Arrangementsbetegnelse.
c. Stedet for arrangementets afholdelse.
d. Arrangør.
e. Skydedisciplinens betegnelse.
f. For hvilken kategori skytter (herrer, damer, juniorer, veteraner, oldboys/girls).
g. (individuel eller hold).
h. Fulde navn(e), forening(er), resultat(er), og for juniorer fødselsdato,
for hver enkel rekordsætter.
i. Stævnelederens og dommerens navn og underskrift.
10.0

Nationale afvigelser fra ISSF reglement.
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a.
b.
c.
d.
e.

Fripistol kan skydes af kvinder.
Grovpistol kan skydes af kvinder.
Sportspistol kan skydes af mænd i en særlig klasse.
Silhuetpistol kan skydes med kaliber 22 short pistoler i særlig klasse.
Olympisk Trap, Dobbelt Trap og Automatik Trap må skydes med
28,5 g stålhagl, der har en maksimal hagldiameter på 2,85 mm og en
maksimal hylsterlængde på 70 mm.
f. Skeet må skydes med 24,5 g stålhagl, der har en maksimal hagldiameter på 2,5 mm og en maksimal hylsterlængde på 70 mm.
11.0

Særlige regler for aldersklasser.
Reglerne for aldersklasser findes i tillæg I.

12.0

Regler om jury/dommer.

1.1

Før skydningen/konkurrencen startes, skal der være udpeget en jury eller en
godkendt dommer til stede, der afgør tvistigheder/protester samt godkender
baneanlægget inden start.

1.2

Dommeren kan ved forbundsmesterskaber og lokale stævner træde i stedet for
en jury.

1.3

Ved afholdelse af Danske Mesterskaber skal der altid være udpeget og
offentliggjort en jury bestående af 3 navngivne personer samt en godkendt
dommer til stede, der i fællesskab afgør tvistigheder/protester samt godkender
stævnearrangementet/baner inden start. Juryen/dommeren skal handle efter
ISSF reglementet, hvor nærværende reglement ikke er dækkende.

13.0

Regler om protester

1.1

Protester skal indgives skriftligt, og den protesterende skal være til stede i
området, så jury/dommer har mulighed for at kontakte vedkommende, indtil
jury/dommer har truffet sin afgørelse.

1.2

Jury/dommer er forpligtet til uden forsinkelse at behandle protesten og skal
have truffet en afgørelse samme dag, som protesten er indløbet.

1.3

Protesttiden udløber 30 minutter efter resultaternes offentliggørelse

14.0

Skydninger i Forbundet af Danske Sortkrudtskytter.

1.1

Skydningerne i er beskrevet i reglement fra Forbundet af Danske
Sortkrudtskytter.

Link

http://www.sortkrudt.dk/mlaicregl.htm

15.0

Skydninger i Dansk Sportsskytte Forbund.

1.1

Skydningerne er beskrevet i Dansk Sportsskytte Forbunds reglement.

Link

http://www.dsf.dk/ (se regler under de enkelte skydediscipliner)

16.0

Andre godkendte discipliner:
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a. Skydning i forbindelse med Moderne Femkamp.
b. Skydning i forbindelse med Militær Femkamp.
c. Skydning i forbindelse med Marine Femkamp.
d. Skydning i forbindelse med Feltsport.
e. Skydning i forbindelse med Dansk Militært Idrætsforbund skydninger.
f. CISM-discipliner:
• Militær hurtigskydning, (300 m riffel og 25 m pistol).
Hvor intet andet er nævnt i nærværende reglement er CISM reglement
gældende.
Link

http://www.cismmilsport.org/eng/b1_sport/b1_regulations_PDFs/Shooting.pdf
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A.1.0

BANER
15 m pistolskydning skydes på indendørsbaner.

A.2.0

SÆSON
I henhold til reglement for skydning i DSkyU § 6.

A.3.0

VÅBEN

A.3.1

Fripistol:
Våbnet skal overholde de gældende ISSF regler for Fripistol.

A.3.2

Standardpistol:

A.3.3

Våbnet skal overholde de gældende ISSF regler for 25 m Pistol.
Grovpistol:
Våbnet skal overholde de gældende ISSF regler for grovpistol (Center Fire Pistol).

A.4.0

SKIVER
Fripistol:
Der skydes på de af DSkyU godkendte 15 m fripistolskiver.
Standard- og grovpistol:
Der skydes på de af DSkyU godkendte 15 m standardpistolskiver.

A.5.0

SKYDEPROGRAM

A.5.1

Forberedelsestid: 5 minutter.

A.5.1.2 Fripistol
Prøveskud:
Gældende serier:
Til Danske Mesterskaber:
Skydetid:
A.5.1.3 Standard- og grovpistol
Prøveskud:
Gældende serier:
Skydetid:

Ubegrænset antal, 2 skiver
15 à 2 skud, i alt 30 skud i 15 skiver
30 à 1 skud, i alt 30 skud i 30 skiver
60 minutter
Ubegrænset antal, 1 skive.
6 à 5 skud, i alt 30 skud i 6 skiver.
45 minutter

A.5.1.4 Prøveskiven skal være tydeligt markeret i øverste højre hjørne, og de
gældende skiver skal være fortløbende nummereret.
A.6.0

KLASSEINDDELING
I henhold til tillæg I.

A.7.0

SKYDESTILLING
I henhold til tillæg I.
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A.8.0

AFVIKLING
- Skytten skal skyde på anviste standplads
- Skydningen starter og slutter på banekommandørens kommando
”START/STOP”
- Prøveskud skal være afviklet, inden de gældende serier påbegyndes
- Gældende skiver skal skydes i nummerrækkefølge med laveste
nummer først
- Efter endt skydning efterlader skytten alle skiverne på standpladsen
- Først når banekommandøren har efterset våbnet, må dette fjernes
fra standpladsen
-

Skytten afhjælper selv funktioneringsfejl

-

Kan skytten ikke afhjælpe fejlen, rettes henvendelse til
banekommandøren, som noterer den forbrugte skydetid samt antal
afgivne gældende skud og tilkalder jury/dommer. Denne afgør, om
skytten kan færdiggøre sin skydning efter endt våbenreparation
eller våbenbytte. Eventuelt på et andet skydehold, hvor der er
plads. Får skytten lov til at færdiggøre sin skydning, tildeles den
resterende skydetid. Færdiggør skytten skydningen med et andet
våben, eller har skydningen været afbrudt i over 15 minutter, har
skytten ret til indtil 5 prøveskud og skal derefter afgive de
resterende gældende skud. Afviklingen skal ske inden for den
resterende skydetid.

A.9.0

HOLDSAMMENSÆTNING

A.9.1

I henhold til § 8 i reglement for skydning i DSkyU.

A.9.2

En veteranskytte fra V1 eller V2 kan indgå på et seniorhold.

A.9.3

Standard- og grovpistol: Et veteranhold kan bestå af skytter fra V1, V2 og V3.

A.9.4

Fripistol: Veteranholdkonkurrencen afvikles i én samlet klasse. Et veteranhold
kan bestå af skytter fra V1 og V2.

A.10.0

REGLER FOR INDPLACERING
Indplacering foretages som anvist i tillæg J.

Disse regler er vedtaget på Dansk Skytte Unions Pistolsektionens årsmøde
den 25. marts 2006 og er gældende fra 1.september 2006.
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TILLÆG B
10 m luftpistol og 15 m fripistol
50 m fripistol
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TURNERINGSREGLER
10 m luftpistol og 15 m fripistol
B.A.1.0 Berettigelse til deltagelse:
Alle foreninger, der er medlem af Dansk Skytte Union kan deltage med ét eller
flere hold
B.A.2.0 Divisioner
B.A.2.1 Luftpistol:
Hver division består af 10 hold. Der skydes efter systemet alle mod alle.
Skydningen afvikles som en enkeltturnering, således at hvert hold skyder 9
skydninger. I de nederste divisioner kan der af praktiske grunde være et andet
antal hold end 10.
B.A.2.2 Fripistol:
Hver division består af 10 hold. Der skydes efter systemet alle mod alle.
Skydningen afvikles som en enkeltturnering, således at hvert hold skyder 9
skydninger. I de nederste divisioner kan der af praktiske grunde være et andet
antal hold end 10.
B.A.3.0 Skudantal og skydetid
B.A.3.1 10 m Luftpistol:
Alle skytter skyder 60 gældende skud i hver kamp. Der skydes 2 skud i hver
gældende skive. Der må skydes et ubegrænset antal prøveskud forud for
gældende skud. Der skydes på de, af DSkyU godkendte 10 m Luftpistolskiver,
som er tilsendt af turneringslederen. Hver deltager har 1 time 45 min til at
skyde en kamp. Inden for denne tid skal såvel prøve som gældende skud
skydes.Våbnet skal overholde de gældende ISSF regler for Fripistol.
B.A.3.2 15 m Fripistol:
Alle skytter skyder 30 gældende skud i hver kamp. Der skydes 2 skud i hver
gældende skive. Der må skydes et ubegrænset antal prøveskud forud for
gældende skud. Der skydes på de, af DSkyU godkendte 15 m Fripistolskiver,
som er tilsendt af turneringslederen. Hver deltager har 1 time til at skyde en
kamp. Inden for denne tid skal såvel prøve som gældende skud skydes.
B.A.4.0 Skydningens afvikling
Alle skydninger er hjemmebaneskydninger. Hvert hold skal have afviklet sine
skydninger indenfor de to uger, der er afsat i det udsendte program.
For 1 og 2 Division Luftpistol og Fripistol sendes de benyttede skiver, hvis de
ikke er dømt på en godkendt dømmemaskine, til turneringslederen hvor skiverne bedømmes. Skulle der opstå tvivlsspørgsmål efterkontrolleres skiverne
af turneringens dommer.
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Forinden skal holdlederen have påført den første skive i hvert sæt skyttens
navn, forening, division og omgang.
For alle øvrige divisioner skal foreningen selv dømme de enkelte skiver og
sende resultaterne til turneringslederen. Skiverne skal dog gemmes til turneringen er færdig.
Dommeren meddeler to klubber, efter hver omgang at de skal indsende deres
skiver til efterkontrol, dette vil ske efter lodtrækning.
Efter hver omgang udfærdiges der en resultatliste, som sendes til foreningens
kontaktperson.

B.A.5.0 Deltagerbestemmelser:
a1: En skytte kan kun deltage for én forening indenfor en turnering.
a2: Ved flytning - jfr. Dansk Skytte Union’s love og bestemmelser §33 stk. 3 til et andet landsdelsforbund skal deltagere i turneringen, skriftligt ansøge turneringslederen om tilladelse til at deltage for en anden forening. Gives en sådan tilladelse, er denne paragrafs stk. b, c og d gældende.
b: En skytte må kun skyde på ét af foreningens hold indenfor en turneringsomgang. Et hold består af 3 skytter.
c: En skytte, der mere end 2 gange har skudt på samme foreningshold, kan
først deltage på et lavere rangerende hold efter en turneringsomgangs oversidning.
d: Anvendes en skytte ulovligt i en turneringsomgang, annulleres holdets
resultat i den pågældende omgang.
B.A.6.0 Vinder
B.A.6.1 Luftpistol:
I hver holdskydning vinder det hold, der har flest skudte point. dette hold får 2
(to) matchpoint. I tilfælde af pointlighed får hvert hold ét matchpoint.
Divisionsvinder er det hold, der har flest matchpoint. I tilfælde af pointlighed
vinder det hold, der har flest skudte points. Er der også lighed her, vinder det
hold, der vandt i den indbyrdes kamp.
B.A.6.2 Fripistol:
I hver holdskydning vinder det hold , der har flest skudte point. dette hold får 2
(to) matchpoint. I tilfælde af pointlighed får hvert hold ét matchpoint.
Divisionsvinder er det hold, der har flest matchpoint. I tilfælde af pointlighed
vinder det hold, der har flest skudte points. Er der også lighed her, vinder det
hold, der vandt i den indbyrdes kamp.
B.A.7.0 Op- og nedrykning:
Op- og nedrykning foretages efter turneringens afslutning. De 2 dårligst
placerede hold rykker ned i den næstfølgende division, og afløses af de 2
bedst placerede hold fra denne.
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B.A.8.0 Protester
Eventuelle protester angående resultater skal fremsendes senest 14 dage
efter resultatlistens udsendelse. Herefter vil de anvendte skiver blive
destrueret, og protester vil derfor ikke blive behandlet.
B.A.9.0 For sent indleveret skivesæt/resultater:
For at skivesættene/resultaterne skal være rettidigt indsendt, skal de være
indleveret til posthuset og poststemplet senest lørdag i den uge der er anført i
turneringsprogrammet ud for den pågældende omgang.
For sent indleveret skivesæt/resultat vil ikke blive bedømt.
Skulle en forening have problemer med at nå at afvikle en omgang, skal tilladelse til udsættelse indhentes hos turneringsledere.
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TURNERINGSREGLER
50 m fripistol
B.B.1.0

Berettigelse til deltagelse:
Alle foreninger, der er medlem af Dansk Skytte Union kan deltage med ét eller
flere hold

B.B.2.0

Divisioner
Hver division består af 6 hold. Der skydes efter systemet alle mod alle.
Skydningen afvikles som en enkelt turnering, således at hvert hold skyder 5
skydninger. I de nederste divisioner kan der af praktiske grunde være et andet
antal hold end 6.

B.B.3.0

Skudantal og skydetid
Alle skytter skyder 60 gældende skud i hver kamp. Der skydes 5 skud i hver
gældende skive. Der må skydes et ubegrænset antal prøveskud forud for
gældende skud. Der skydes på de UIT godkendte 50 m fripistolskiver, som er
tilsendt af turneringslederen. Hver deltager har 2 timer til at skyde en kamp.
Inden for denne tid skal såvel prøve som gældende skud skydes.

B.B.4.0

Skydningens afvikling
Alle skydninger er hjemmebaneskydninger. Hvert hold skal have afviklet sine
skydninger indenfor den uge, der er afsat i det udsendte program. Herefter
sendes resultaterne til skivedommeren. Her vil skiverne blive bedømt. Forinden
skal holdlederen have skrevet, skyttens navn, forening, division og omgang.
Efter hver omgang udfærdiges der en resultatliste, som sendes til foreningens
kontaktperson

B.B.4.0

Deltagerbestemmelser

B.B.5.0

a1: En skytte kan kun deltage for én forening indenfor en turnering.
a2: Ved flytning - jfr. Dansk Skytte Union’s love og bestemmelser §33 stk. 3 - til
et andet landsdelsforbund skal deltagere i turneringen, skriftligt ansøge turneringslederen om tilladelse til at deltage for en anden forening. Gives en sådan
tilladelse, er denne paragrafs stk. b, c og d gældende.
b: En skytte må kun skyde på ét af foreningens hold indenfor en turneringsomgang. Et hold består af 3 skytter.
c: En skytte, der mere end 2 gange har skudt på samme foreningshold, kan
først deltage på et lavere rangerende hold efter en turneringsomgangs oversidning.
d: Anvendes en skytte ulovligt i en turneringsomgang, annulleres holdets resultat i den pågældende omgang.
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B.B.6.0

Vinder
I hver holdskydning vinder det hold, der har flest skudte point. Dette hold får 2
(to) matchpoint. I tilfælde af pointlighed får hvert hold ét matchpoint.
Divisionsvinder er det hold, der har flest matchpoint. I tilfælde af pointlighed
vinder det hold, der har flest skudte points. Er der også lighed her, vinder det
hold, der vandt i den indbyrdes kamp.

B.B.7.0

Op- og nedrykning:
Op- og nedrykning foretages efter turneringens afslutning. De 2 dårligst
placerede hold rykker ned i den næstfølgende division, og afløses af de 2 bedst
placerede hold fra denne.

B.B.8.0

Protester
Eventuelle protester angående resultater skal fremsendes senest 14 dage efter
resultatlistens udsendelse. Protester vil herefter ikke blive behandlet.

B.B.9.0

For sent indleveret resultat:
For at resultaterne skal være rettidigt indsendt, skal de være indleveret til
posthuset og poststemplet senest lørdag i den uge der er anført i
turneringsprogrammet ud for den pågældende omgang.
For sent indleveret resultat vil ikke blive medtaget.
Skulle en forening have problemer med at nå at afvikle en omgang, skal tilladelse til udsættelse indhentes hos turneringslederen.

B.B.10.0 I øvrigt
ISSF reglementet for 50 m fripistol er gældende for situationer, som disse regler
ikke dækker.
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FOR
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TILLÆG C

Udgave 2007 (Andet tryk, 03/2007)

21

FALLING TARGET
LUFTPISTOL 10 M
C.1.0

VÅBEN
Alle luftpistoler, godkendt efter ISSF regler, kan benyttes.

C.2.0

FALDMÅL
Hulstørrelser svarende til point, fra venstre mod højre:
Kl. 1
9,0

550-600 point
9,5

Kl. 2
8,0

C.3.0

10,0

510-549,99 point
8,5

Kl. 3
7,0

9,5

367-400 point

9,0

330-366,99 point
9,0

0-509,99 point
7,5

8,0

10,3

10,0
0-329,99 point

8,0

9,0

AFVIKLING
Prøveskud: ubegrænset antal prøveskud - skydetid: 7 minutter
Indledende runde: 30 skud - skydetid 1 time
Der skydes venstre mod højre.
De 8 bedste i hver klasse går i CUP finaler.

C.4.0

POINTLIGHED
Ved pointlighed tælles, hvem der har haft den sidste træffer.
Er der skytter, der står lige om 8. pladsen, skydes der om på sidste mål,
til der er en afgørelse.

C.5.0

FINALER
Der skydes CUP system, hvor nr. 1 møder nr. 8 osv.
Der skydes et skud af gangen under kommando.
Der skydes fra venstre mod højre.
Der kommanderes ”lad”, ”giv agt, 3, 2, 1, skyd”. Herefter er der 40 sekunder til at afgive skuddet.
Der skydes bedst af tre omgange med 5 skud i hver omgang. Ved eventuel pointlighed skydes om på sidste skive, til der er en afgørelse.
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REGLEMENT
FOR
FALLING TARGET
12,5 – 25 METER
TILLÆG D

Udgave 2008 (Tredje tryk, 10/2008)
Dette reglement er godkendt i sit indhold af Dansk Skytte Union 30. august 2000
(Reglementet skal for endelig at kunne godkendes omskrevet i tekst som angivet ved ISSF reglementer)
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FALLING TARGET
PISTOL 12,5 – 25 M
D.1.0

BANER
Falling target skydes på godkendte 25 m baner.

D.2.0

SÆSON
1. januar til 31. december

D.3.0

(jf pkt 6,3)

VÅBEN
22P:
22FP:
32R:
32FR:
32P:
32FP:
GP:
GPF:
GR:
GRF:

Kal. 0.22” LR pistol
Kal. 0.22” LR pistol, FRI
Kal. 0.32” revolver
Kal. 0.32” revolver, FRI
Kal. 0.32” pistol
Kal. 0.32” pistol, FRI
Kal. 9 mm/0.38S pistol
Kal. 9 mm/0.38S pistol, FRI
Kal. 9 mm/0.38S/0.357 Revolver
Kal. 9 mm/0.38S/0.357 Revolver, FRI

Våbnet i klasserne 22, 32, SR og SP skal overholde de gældende ISSFregler for henholdsvis grov- og 25m pistol.
I klasserne FP, GPF og GRF må der anvendes pistol/revolver med kompensator (mundingsbremse) samt optiske sigtemidler, herunder rødpunktssigte. Aftræksvægten skal overholde ISSF’s krav.
D.4.0

SKIVER
I Kvalifikationsdelen og i Finaledelen anvendes runde cirkulære skiver
med en diameter på 200 mm +/- 6 mm. Skiverne skal i farve og kontrast
klart afvige fra baggrunden.
Skiverne skal være af en beskaffenhed og opstillet på en sådan måde, at
de ikke vælter på grund af almindeligt forekommende vindpåvirkning.
Skiver som indgår i Konkurrencedelen kan have anden størrelse og
(form), men skal opfylde samme betingelser som nævnt ovenfor. Ingen
skiver må dog i form, i silhuet eller i påtryk ligne mennesker eller dyr, eller dele heraf.
Kvalifikationsdel
Der opstilles 5 skiver med ækvidistant afstand svarende til afstanden
mellem skiverne på en 25 m pistolbane. Skiverne anbringes i en højde
inden for banegodkendelsens tilstræbte træffeområde.
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Konkurrencedel
Skiveopstilling i henhold til banegodkendelsen.
D.5.0

SKYDEPROGRAM og AFVIKLING

D.5.1

Der skydes i tre afdelinger:
• Kvalifikationsdel
• Konkurrencedel
• Finaledel.

D.5.2

Der skydes indtil 5 prøveskud på fast opstillet præcisionsskive.

D.5.3

Kvalifikationsdel:
3 serier à 5 mål, skydeafstand 25 m. Resultatet beregnes som summen
af de to bedste tider.

D.5.4

Konkurrencedel:
2 eller flere serier à 5 mål, skydeafstand 25 m eller kortere. Resultatet
beregnes som summen af de to bedste tider.

D.5.5

Finaledel:
Der skydes mand mod mand, bedst af tre serier på 2 x 3-5 mål, skydeafstand 25 m eller kortere. Afvikles således at nr. 1 skyder mod nr. 8, nr. 2
mod nr. 7, nr. 3 mod nr. 6 og nr. 4 mod nr. 5.
De to inderste mål opsættes, således at de falder ind over hinanden, så
det umiddelbart fremgår, hvilken skytte der blev først færdig. Det inderste
mål skal træffes sidst. I modsat fald diskvalificeres skytten.
Den skytte, hvis faldmål ligger nederst, har vundet den pågældende serie. Der skydes bedst af 3 serier.
Vinder 1/8 skyder mod vinder 2/7 og vinder 3/6 skyder mod vinder 4/5.
Vinderne af disse to skydninger skyder mod hinanden om 1. og 2. pladsen. Taberne skyder mod hinanden om 3. og 4. pladsen.

D.6.0

KLASSEINDDELING
22P:
22FP:
32R:
32FR:
32P:
32FP:
GP:
GPF:
GR:
GRF:

D.7.0

Kal. 0.22” LR pistol
Kal. 0.22” LR pistol, FRI
Kal. 0.32” revolver
Kal. 0.32” revolver, FRI
Kal. 0.32” pistol
Kal. 0.32” pistol, FRI
Kal. 9 mm/0.38S pistol
Kal. 9 mm/0.38S pistol, FRI
Kal. 9 mm/0.38S/0.357 Revolver
Kal. 9 mm/0.38S/0.357 Revolver, FRI

SKYDESTILLING
Fritstående med én- eller tohåndsfatning efter eget ønske.
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D.8.0

ANDRE BESTEMMELSER

D.8.1

Den til tidtagning afvendte timer skal afgive et tydeligt akustisk signal,
som kan høres ved anvendelse af almindelige høreværn. Timeren skal
angive tiden i sekunder med en inddeling på 1/100 sek

D.8.2

Pistol/revolver må i klasse 22P, 32P og 22R kun lades med 5 patroner. I
de øvrige klasser er der ingen begrænsning. Genladning må først ske,
når kammeret er tomt.

D.8.3

Skytten må max. bruge 20 (tyve) sekunder pr. serie. Skydetider over 20
sekunder registreres som 20 sekunder

D.8.4

Tyvstart i kvalifikationsdel og konkurrencedel:
Første gang gives en advarsel, og serien skydes om. Ved gentagelse tildeles en skydetid på 20 sekunder.
Tyvstart ved finaledel:
Skytten taber den pågældende omgang.
Disse regler er vedtaget af Dansk Skytte Unions Pistolsektion i august
2005 og er gældende fra 1. september 2005.
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E.1.0

BANER
15 m riffel skydning skydes på indendørsbane.

E.2.0

SÆSON
I henhold til reglement for skydning i DSkyU § 6.

E.3.0

VÅBEN
Våbnene skal overholde de gældende ISSF regler for 50 m riffel.

E.4.0

SKIVER
Der skydes på de af DSkyU godkendte 15 m s riffelskiver (model 1982).

E.5.0

SKYDEPROGRAM
- Prøveskud, ubegrænset antal, 1 skive
- Gældende serier, 4 á 10 skud, i alt 40 skud et skud i hver skive.
Prøveskiverne skal være markeret med en sort diagonalstribe i øverste højre
hjørne og de gældende skiver skal være fortløbende nummererede.

E.6.0

KLASSEINDDELING
I henhold til tillæg I.

E.7.0

SKYDESTILLING
I henhold til tillæg I.

E.8.0

AFVIKLING
Skydetid: 1 time og 30 minutter inklusive prøveskud.
•
•
•
•
•
•
•
•

Skydningen gennemføres efter følgende regler:
Våbenkontrol skal være gennemført senest 15 minutter før tildelt skydetid.
Skytten skal skyde på den anviste standplads.
Skydningen starter og slutter på banekommandørens kommando
”START/STOP”.
Prøveskud skal være afviklet inden de gældende serier påbegyndes
Gældende skiver skal skydes i nummerrækkefølge, med laveste nummer først.
Efter endt skydning efterlader skytten alle skiverne på skydestandpladsen.
Først når banekommandøren har efterset våbnet, må dette fjernes fra
standpladsen.
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•

Skytten afhjælper selv funktioneringsfejl.Kan skytten ikke afhjælpe fejlen, rettes henvendelse til banekommandøren, som noterer den forbrugte skydetid samt antal afgivne gældende skud og tilkalder juryen/dommer. Denne afgør om skytten kan færdiggøre sin skydning efter
endt våbenreparation eller våbenbytte. Eventuelt på et andet skydehold
hvor der er plads. Får skytten lov til at færdiggøre sin skydning, tildeles
den resterende skydetid.

Færdiggør skytten skydningen med et andet våben, eller har skydningen været
afbrudt i over 15 minutter, har skytten ret til indtil 5 prøveskud og skal derefter
afgive de resterende gældende skud. Afviklingen skal ske indenfor den
resterende skydetid.
E.9.0

HOLDSAMMENSÆTNING
I henhold til § 8 i reglement for skydning i DSkyU.

E.10.0

REGLER FOR INDPLACERING
Indplacering foretages som anvist i tillæg J.
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TURNERINGSREGLER
FOR
RIFFELSEKTIONEN

TILLÆG F
10 m luftriffel
15 m riffel
50 m riffel
ungdom 10- og 15 m

Udgave 2008 (Tredje tryk, 10/2008)
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TURNERINGSREGLER
RIFFEL 10 M
F.A.1.0 Berettigelse til deltagelse:
Alle foreninger, der er medlem af Dansk Skytte Union kan deltage med ét eller
flere hold á 3 skytter.
F.A.2.0 Divisioner
F.A.2.1 Åben klasse:
Hver division består af 6 hold
Der skydes 5 omgange før 31.12. og 5 omgange efter 1.1. Alle hold møder
hinanden 2 gange, således at hvert hold skyder 10 omgange. Hvis ikke der er
6 hold i en division, så skydes der alle mod alle og vinderen modtager så point
efter antallet af skydende hold.
F.A.2.2 Oldboys:
Hver division består af 6 hold.
Der skydes 3 omgange før 31.12. og 2 omgange efter 1.1. Alle hold møder
hinanden 1 gang, således at hvert hold skyder 5 omgange. Hvis ikke der er 6
hold i en division, så skydes der alle mod alle og vinderen modtager så point
efter antallet af skydende hold.
F.A.3.0 Skudantal
I åben klasse skydes der 60 skud og i Oldboys skydes der 40 skud.
Der skydes 1 skud i hver skivetegning.
Der må skydes et ubegrænset antal prøveskud forud for de gældende skud.
I omgangene skal foreningerne anvende de udsendte skiver, som er angivet i
turneringsprogrammet.
F.A.4.0 Skydningens afvikling
Alle skydninger er hjemmebaneskydninger. Hvert hold skal have afviklet sine
skydninger indenfor den uge, der er afsat i det udsendte program. Herefter
sendes de benyttede skiver til skivedommeren, der gør skiverne op.
Der anvendes af skivedommeren en dømmemaskine, og det er resultaterne,
der fremkommer her, der er gældende.
Holdlederen kan for sin egen kontrol lave en foreløbig bedømmelse (der må
gerne benyttes en dorn), men det er den elektroniske bedømmelse, der er
gældende. Hvis foreningen benytter elektronisk skivebedømmelse, er det resultatet, der er påtrykt skiverne, der er gældende.
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På bagsiden af den sidste skive eller forsiden af den første skive i hvert sæt
skrives skyttens navn, forening, division og omgang.
Hvis en forening anvender elektroniske skiver, så skal holdlederen aftale med
hver enkelt skytte, hvornår vedkommende skyder og holdlederen skal personligt sikre sig, at skytten gennemfører skydningen som aftalt.
Skytten må ikke påbegynde en runde i divisionsturneringen mere end en gang.
Prøveskud skal efterfølges af skydningens antal gældende skud. Kun strimler
eller resultatudskrifter der er underskrevet af både skytte og holdleder kan
godkendes. Underskriften skal være absolut læsbar og ikke blot en krydsedulle, som inden efterfølgende vil stå ved.
For at sikre lige vilkår skal ovenstående overholdes, da det jo er let at påbegynde en ny skydning, hvis skytten får startet dårligt ud.
Dette er absolut en tillidssag.
Holdlederen er ansvarlig for at alle skydningen er gennemført efter reglerne.
Efter hver omgang udfærdiges en resultatliste, der sendes til foreningens kontaktmand og de personer foreningen har anmodet om skal have denne liste.

F.A.5.0 Vindere
I hver holdskydning vinder det hold, der har flest skudte point. Dette hold får 2
matchpoint.
I tilfælde af pointlighed får hvert hold 1 matchpoint. Divisionsvinder efter 10
omgange er det hold, der har flest matchpoint. I tilfælde af pointlighed vinder
det hold, der har flest skudte point. Er der også en lighed her, vinder det hold,
der har den bedste sidste kamp, evt. næstbedste o.s.v.
I ikke fyldte divisioner tildeles point efter holdantal. Er der f.eks. 5 hold, får det
hold der har flest skudte point 5 matchpoint o.s.v.
F.A.6.0 Op- og nedrykning:
Op- og nedrykning foretages efter turneringens afslutning. De 2 dårligst
placerede hold rykker ned i den næstfølgende division, og afløses af de 2
bedste hold fra den efterfølgende division.
F.A.7.0 Deltagerbestemmelser:
a: En skytte kan kun deltage for én forening indenfor et turneringsår.
b: Ved flytning - jfr. Dansk Skytte Union’s love og bestemmelser §33 stk. 3 - til
et andet landsdelsforbund kan deltagere i Luftturneringen, skriftligt ansøge turneringslederen om tilladelse til at deltage for en anden forening.
c: En skytte må kun skyde på ét af sin forenings hold indenfor en turneringsomgang.
d: En skytte, der mere end 2 gange har skudt på samme hold, kan først deltage på et lavere rangerende hold efter en turneringsomgangs oversidning.
d: Anvendes en skytte ulovligt i en turneringsomgang, annulleres hans/hendes
resultat i den pågældende omgang.
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F.A.8.0 Protester
Eventuelle protester angående resultater skal fremsendes senest 30 dage
efter resultatlistens udsendelse. Alle skiver vil efter 30 dage blive destrueret,
og protester vil derefter ikke blive behandlet.
F.A.9.0 For sent indsendte skiver
Skiverne skal for at være rettidigt indsendt være afleveret til posthuset, og
stemplet senest søndag i den uge, som er anført i turneringsreglerne ud for
den pågældende omgang.
For sent indsendte skiver vil normalt ikke blive bedømt.
Skulle en forening have problemer med at nå at afvikle en omgang, skal der
indhentes tilladelse til udsættelse hos turneringslederen eller skivedommeren.
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TURNERINGSREGLER
RIFFEL 15 M
F.B.1.0

BERETTIGET TIL DELTAGELSE
Alle foreninger, der er medlem af et lokalforbund under Dansk Skytte Union.

F.B.2.0

DISCIPLINER
Blandet damer og herrer.

F.B.3.0

REGIONER/ DIVISIONER
Landet opdeles i tre kredse.
Kreds 1: Nordjylland
Kreds 2: Jylland syd og Fyn
Kreds 3: Lolland-Falster, Sjælland og København
Hver kreds har et antal divisioner. Hver division består af maximalt 6 hold. Hvis
antallet af hold er meget stor kan kredsene deles op i nord/syd eller øst/vest.
En forening kan kun have et hold i 1,2 og 3 division, og 2 i de øvrige.

F.B.4.0

TURNERINGSPROGRAM
Turneringsprogrammet udarbejdes af riffelsektionen. Turneringen starter ultimo september eller primo oktober. I Jule- og Nytårsperioden afholdes ingen
turneringsomgang. En turneringsomgang er på 14 dage og starter en torsdag
og slutter en onsdag.

F.B.5.0

VÅBEN
Der må benyttes de rifler der er godkendt i.h.t. ISSF´s reglement til 50 m
skydning.

F.B.6.0

SKIVER OG SKIVEBEDØMMELSE
Skiver:
Der skydes på Dansk Skytte Unions skive model 1982. Skiverne skal være
nummererede.
Skivebedømmelse:
Udføres jævnfør regler for 15 m i henhold til tillæg J.
På bagsiden af den sidste skive eller forsiden af den første skive i hvert sæt
skrives skyttens navn, forening, division og omgang.
Hvis en forening anvender elektroniske skiver, så skal holdlederen aftale mehver enkelt skytte, hvornår vedkommende skyder og holdlederen skal personligt sikre sig, at skytten gennemfører skydningen som aftalt.
Skytten må ikke påbegynde en runde i divisionsturneringen mere end en gang.
Prøveskud skal efterfølges af skydningens antal gældende skud.
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Kun strimler eller resultatudskrifter der er underskrevet af både skytte og holdleder kan godkendes. Underskriften skal være absolut læsbar og ikke blot en
krydsedulle, som inden efterfølgende vil stå ved.
For at sikre lige vilkår skal ovenstående overholdes, da det jo er let at påbegynde en ny skydning, hvis skytten får startet dårligt ud. Dette er absolut en tillidssag.
Holdlederen er ansvarlig for at alle skydningen er gennemført efter reglerne.
Efter hver omgang udfærdiges en resultatliste, der sendes til foreningens
kontaktmand og de personer foreningen har anmodet om skal have denne
liste.
F.B.7.0

ANTAL SKUD OG SKYDETIDER
40 gældende skud, frit antal prøveskud i én (1) skive.

F.B.8.0

ALDERSKLASSER OG SKYDESTILLINGER.
Aldersklasser og skydestillinger i henhold til tillæg I

F.B.9.0

DELTAGERBESTEMMELSER
En skytte må kun skyde på et af sin forenings hold inden for en
turneringsomgang.
En skytte, der har skudt 2 eller flere gange på et bestemt af sine foreningshold,
kan først deltage på et lavere rangerende hold efter en turneringsomgangs
oversidning. Anvendes en skytte ulovligt i en turneringsomgang, annulleres
dennes resultat i den pågældende omgang.

F.B.10.0 HOLDSAMMENSÆTNING.
Et hold består af 4 skytter. Se F.8.0. En skytte kan kun skyde på ét af sin
forenings hold inden for en turneringsomgang. En skytte, der mere end to
gange har skudt på et givet af foreningens hold, kan først deltage for et af
foreningens lavere rangerende hold efter én turneringsomgangs "oversidning".
Efter nytår må desuden ingen turneringsskytte indsættes som holdskytte på et
lavere rangerende hold end det nærmest lavere. Anvendes en skytte ulovligt i
en turneringsomgang, annulleres hans resultater i den pågældende omgang.
Dispensation for handicapskytters deltagelse i turneringen:

•
•
•

En handicapskytte kan skyde hvis han/hun opfylder reglerne
for den internationale handicap disciplin SH1.
At han/hun er blevet godkendt til et internationalt stævne, af
en international dommer.
Skytten kan ikke deltage i en højere division end 2. division.
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F.B.11.0 PRAKTISK GENNEMFØRELSE
1. I hver turneringsomgang er det hold, der er nævnt først i det udsendte program, hjemmeholdet. Det sidstnævnte er gæsteholdet.
2. Turneringskampen skal, hvis intet andet er aftalt, afvikles på
hjemmeholdets bane på det i turneringsprogrammet fastsatte
tidspunkt og klokkeslæt. Ingen skytte må påbegynde skydningen
før det angivne tidspunkt, og skydningen skal helst være afviklet
senest 3 timer efter.
3. Såfremt et hold udebliver, tildeles det andet hold 2 turneringspoints, såfremt det fremmødte hold gennemfører skydningen. Skiver samt skydekort indsendes til den pågældende kredsleder.
4. Udsættelse af en turneringskamp kan ske, såfremt de implicerede foreninger er blevet enige om dette. Meddelelser herom,
samt den nye dato for kampens afvikling, skal tilgå kredslederen.
Med hensyn til brug af skytter på holdet i udsatte kampe, vil
kampen i tidsmæssigt henseende blive henregnet til den turneringsomgang, i hvilken den bliver afviklet.
5. Skiver vil blive tilsendt de tilmeldte foreningen inden turneringens start, og de vil være påtrykt DSkyU's Danmarksturnering.
Betaling for skiverne vil blive opkrævet sammen med indskuddet
til turneringen. Evt. udgifter til baneleje afholdes af hjemmeholdet.
6. Det hold, der opnår flest skudte points, har vundet kampen, og
får 2 turneringspoints. Taberen får 0 points. Hvis begge hold har
opnået lige mange skudte points, er kampen uafgjort, og hvert
hold får 1 turneringspoint.
7. Skiverne opgøres straks efter skydningens ophør af de to foreninger i
fællesskab, og resultaterne samt navnene på de deltagende skytter opføres på et medsendt brevkort, som straks efter skydningens afvikling
afsendes til kredslederen. Hvis der er skudt på elektronik skal resultatstrimlen være ubrudt. Brevkortet underskrives forinden af en skytte fra
hvert hold, der dermed samtidig godkender resultatet. Forsendelsen
med skiverne skal være poststemplet senest dagen efter den i turneringsprogrammet fastsatte dato for kampens afvikling.
8. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem to foreninger om bedømmelsen af ét eller flere skivesæt, indsendes alle skiver i det
eller de skivesæt, hvorom der hersker uenighed, til 15 m Riffeludvalgets kredsleder, der foretager den endelige bedømmelse,
som er inappellabel.
9. Øvrige resultater indføres på brevkortet, der underskrives.
10. Ved lighed i turneringspoints afgøres placeringen indtil forskel er
nået, efter følgende regler:
a.
b.
c.
d.

Flest turneringspoints i de indbyrdes kampe
Flest skudte points i samtlige kampe
Flest skudte points i indbyrdes kampe
Færrest antal benyttede skytter på holdet

Hvis en afgørelse ikke er nået efter ovenstående regler, og placeringen gælder
en første eller sidste plads i den afsluttende turnering, foretages omskydning.
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F.B.12.0 OP- OG NEDRYKNING
Op- og nedrykning foretages efter turneringens afslutning. Det dårligst
placerede hold i divisionen rykker ned i den næstfølgende division og afløses
af det bedst placerede hold i denne division.
Fra 3. division rykker de 2 dårligst placerede hold ned i 4. divisionerne
og afløses af vinderne af de 2, 4. divisioner.
Det dårligst placerede hold i 1. division rykker ned i 2. division og afløses af
vinderen i 2. division.
I 1. division øst: rykker det dårligst placerede hold ned i 2. division i sin
oprindelige kreds, og afløses af vinderen af én (1) af de to
2.divisionsvindere i kreds 3 og 4. Holdet findes ved én (1) enkelt skydning mellem de 2 hold, som har mulighed for oprykning til 1. division.
Skydningen afvikles i forbindelse med Danmarksmesterskabet, og 15 m
udvalget yder samme støtte til de 2 foreninger ved oprykningskampen,
som tilfældet er til 1. division.
Vinderen er forpligtet til at deltage i 1. division i den kommende sæson,
dvs. skyde minimum 7 kampe ud af de 10 i det fastsatte program. Afslår
et hold at deltage i 1. division, eller at deltage i udtagelsesskydningen til
1. division, da udgår dette 2. divisionshold af turneringen.
Rykker der i en kreds et hold fra 1. division ned i 2. division, uden at der
fra samme kreds rykker et hold op i 1. division, da rykker også det
næstsidste hold i 2. division ned i 3. division.
Tilsvarende rykker der 2 hold op fra 3. division, såfremt der rykker et
hold fra 2. division op i 1. division, uden at der rykker hold ned i 2. division.

De øvrige divisioner justeres efter samme princip. Skal der rykke 3 hold
op i 3. division, da findes det 3. hold efter bedste skudte points blandt 4.
divisions nr. 2'ere.
Nye hold skal begynde i den laveste division i kredsen.
Undtagelse - såfremt en forening med flere hold opdeles i 2 foreninger kan der
dispenseres fra ovenstående, hvis de 2 foreninger er ubetinget enige om fordeling af holdenes placering i turneringen.
F.B.13.0 DANMARKSMESTER
Danmarksmesterskabet for hold afvikles gennem 1. division, idet vinderen af
den afsluttende DM-finale er danmarksmester.
Udebliver et hold til en kamp i 1. division mister holdet retten til at deltage i
DM-finalen. Samtidig får holdet fratrukket 2 point i straf.
En kamp i 1. division kan kun udsættes én (1) omgang.

40

8 hold kan kvalificere sig til DM-finalen og findes som følger:
•
•

Nr.1 fra hver division nord, syd og øst. (3 hold)
Nr.2 fra hver division nord, syd og øst. (3 hold)

•

De 2 hold med højest skudte point blandt nr. 3 - 4 - 5 i de tre
1.divisioner - nord, syd og øst. (2 hold)

Lørdag
De 8 hold skyder runde 1 kl. 12.30. De 4 hold med højeste point går videre til runde 2, semifinalen kl. 17.00, hvor der skydes 1 mod 4 og 2
mod 3.
De 4 hold med laveste point i 1. runde rangeres som nr. 5 - 6 - 7 - 8 efter skudte point.
Søndag
Kl. 12.30 skyder de to tabere i runde 2 om DSkyU bronzemedaljer.
Kl. 14.00 skyder de to vindere i runde 2, finale om DIF guld- og DSkyUsølvmedaljer
Seedning af skytter
Til medaljekampene vil skytterne på holdene blive seedet efter resultat i
runde på deres hold som skytte nr. 1 til 4.
•
•
•

Skytterne som er seedet nr. 1 skyder mod hinanden, nr. 2 mod 2 osv.
Hver skytte får 1 point for at vinde, så en kamp kan ende 4 – 0, 3 – 1 eller 2 – 2.
Det hold som får flest kamppoint vinder.

I tilfælde af uafgjort i kamppoint, er det de skudte point som er afgørende, for hvem der er vinder.
F.B.14.0 REGLER FOR REJSER
I 1. division skal holdene møde hinanden uanset afstandene, hvorfor der ydes
økonomisk støtte til rejseudgifternes dækning. I lighed med de øvrige divisioner skal 1. division selv afholde kørselsudgiften til de første 50 km ved ud- og
hjemrejse total 100 km. Tilskud opnås ved at indsende Unionens udgiftsformular med angivelse af antal kørte km og udgifter til færge- eller brobilletter. Der
ydes kun tilskud til én bil pr. hold.
Der udbetales fuldt kørselstilskud til de 8 finalister.
Dispensation
Dispensation for rejser kan gives, hvis afstanden mellem 2 foreningers
hjemsted overstiger 50 km. En sådan dispensation skal ikke søges, når
der er markeret med X (over 50 km) i programmet. Det betyder, at begge hold skyder på hjemmebane.
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Ønsker udeholdet at møde frem, uagtet afstanden, skal de kontakte
modstandere, senest 1 uge før den i programmet angivne kampdato.
Når de implicerede foreninger har aftalt hjemmebaneskydninger, skal disse
finde sted på de i turneringsprogrammet angivne datoer. Evt. udgifter i forbindelse hermed afholdes af hver enkelt forening.

F.B.15.0 RESULTATER
Snarest efter hver turneringsomgang udsendes de opnåede resultater samt
holdenes placering i turneringen til de deltagende foreninger.
F.B.16.0 TILMELDING
Tilmelding til deltagelse i Danmarksmesterskabsturneringen må ske inden
udgangen af april måned. En forening med flere hold i turneringen kan kun
afmelde det/de lavest rangerende hold.
F.B.17.0 INDSKUD
Indskuddet for deltagelse i Danmarksmesterskabsturneringen fastsættes hvert
år af riffelsektionen og offentliggøres sammen med indbydelsen.
F.B.18.0 ÆNDRINGER/UDDYBNING AF DISSE REGLER
Ændring af turneringsregler sker ved fremsendelse af forslag til Sektionens
årsmøde. Deadline for fremsendelse er 31.12 jf. Unionens love.
F.B.19.0 APPELMULIGHED FOR AFGØRELSER OG FORTOLKNING
Riffelsektionens afgørelse i forbindelse med divisionsturneringens gennemførelse og disses reglers fortolkning kan, hvor der ikke udtrykkeligt er truffet undtagelsesbestemmelser herfor i reglerne, indankes for Dansk Skytte Unions
Skydeudvalg.
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TURNERINGSREGLER
RIFFEL 50 M
F.C.1.0

BERETTIGET TIL DELTAGELSE
Alle foreninger, der er medlem af et lokalforbund under Dansk Skytte Union.

F.C.2.0

DISCIPLINER
60 skud liggende og halvmatch (20+20+20).

F.C.3.0

REGIONER/ DIVISIONER
Hver række (dame, herrer, oldboys, juniorer) deles op i divisioner afhængig af
deltagerantal og styrkeforhold. Der skydes i to rækker, en for 60 skud liggende
og en for halvmatch (3x20).0 skud liggende og halvmatch (20+20+20).

F.C.4.0

TURNERINGSPROGRAM
Turneringsprogrammet udarbejdes af riffelsektionen. Skydningen afvikles som
hjemmebaneskydning over 6 omgange, i ugerne 20, 22, 24, 26, 32 og 34.

F.C.5.0

VÅBEN
Der må benyttes de rifler der er godkendt i.h.t. ISSF´s reglement til 50 m
skydning.

F.C.6.0

SKIVER OG SKIVEBEDØMMELSE
Skiver:
Der skydes på ISSF 50 m skive. Hvis der skydes på pap, skal skiverne være
nummererede.
Skivebedømmelse:
I henhold til ISSF reglement.

F.C.7.0

ANTAL SKUD OG SKYDETIDER
60 skud liggende i henhold til ISSF reglement og 20 skud liggende, 20 skud
stående og 20 skud knælende i henhold til ISSF reglement.
Kombineret 60 skud liggende og 3x20 skud - 3 timer 30 minutter. Ved brug af
elektronisk skiveudstyr fratrækkes 15 minutter.

F.C.8.0

ALDERSKLASSER OG SKYDESTILLINGER.
Aldersklasser og skydestillinger i henhold til tillæg I
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F.C.9.0

DELTAGERBESTEMMELSER
En skytte må kun skyde på et af sin forenings hold inden for en
turneringsomgang.
En skytte, der har skudt 2 eller flere gange på et bestemt af sine foreningshold,
kan først deltage på et lavere rangerende hold efter en turneringsomgangs
oversidning. Anvendes en skytte ulovligt i en turneringsomgang, annulleres
dennes resultat i den pågældende omgang.

F.C.10.0 HOLDSAMMENSÆTNING.
Et hold består af 3 skytter. Holdet kan være et rent eller blandet herre-,dame-,
eller juniorhold. Såfremt en junior har deltaget på et seniorhold kan han/hun
ikke deltage på et juniorhold.
F.C.11.0 PRAKTISK GENNEMFØRELSE.
Alle skydninger er hjemmebaneskydninger. Hvert hold skal have afviklet sine
skydninger indenfor den uge, der er afsat i det udsendt program. Resultaterne,
som noteres på de udsendte holdkort, fremsendes til turneringslederen.
Herefter gemmes skiverne og eller papirstrimlerne til turneringsafslutning, idet
der vil blive foretaget stikprøve kontrol af skiverne/papirstrimlerne. Skydes der
på elektroniske anlæg, skal papirstrimlen være hel og ubrudt i fuld længde.
Skiveopbevaring:
1.
Det er tilladt at bruge skydninger som er skudt i forbindelse med stævner
hvis man følger følgende regler:
2.
Det meddelelses før skydningen til stævne arrangør at man ønsker sine
skiver med hjem.
3.
Forreste skive skal underskrives af stævne arrangør.
4.
Hvis man har skudt helmatch (3x40) er det de to første serier i hver stilling som bruges.
5.
Ved ”kombi” tæller de to første serier af de 60 skud liggende med til ½
matchen.
6.
Alle skiver gemmes, også de mellem liggende serier som ikke tæller
med. Hvis der er skudt på elektronik skal resultatstrimlen være ubrudt.
F.C.12.0 OP- OG NEDRYKNING
1.
2.
3.

Op- og nedrykning foretages efter turneringens afslutning.
De 2 dårligst placerede hold rykker ned i den næstfølgende division og
afløses af de 2 bedst placerede hold fra denne.
Gældende for 1,2,3 division: En forening kan ikke rykke op hvis de har
et hold i den pågældende division (i lighed med 15m turneringen).

F.C.13.0 RESULTATER
Efter hver turneringsomgang udfærdiges en resultatliste, som offentliggøres i
Ranglisten.
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FOR SENT INDSENDTE RESULTATER
1.

2.

3.
4.

Holdkortene med resultaterne skal for at være rettidigt indsendt være
afleveret til posthuset og afstemplet senest søndagen i den uge der er
anført i turneringsprogrammet ud for den pågældende omgang.
Resultaterne kan også indsendes per mail, her skal man dog være opmærksom på at indsendelsen ikke er gyldig ved mindre man har modtaget svarmail med ”Resultat modtaget”.
For sent indsendt resultater vil normalt ikke blive godkendt.
Skulle en forening have problemer med at nå at afvikle en omgang, skal
der indhentes tilladelse hos turneringslederen.

F.C.14.0 INDSKUD
Indskuddet for deltagelse i Hjemmebaneskydningen fastsættes hvert år af
riffelsektionen og offentliggøres samtidig med invitationen.

F.C.15.0 ÆNDRINGER/UDDYBNING AF DISSE REGLER
50 m Riffeludvalget forbeholder sig ret til at ændre og/eller uddybe disse
regler, såfremt det må anses for nødvendigt.
F.C.16.0 APPELMULIGHED FOR AFGØRELSER OG FORTOLKNING
50 m Riffeludvalget afgørelse i forbindelse med turneringens gennemførelse
og disse reglers fortolkning kan, hvor der ikke udtrykkeligt er truffet undtagelsesbestemmelser herfor i reglerne, indankes for Dansk Skytte Unions Riffelsektion.
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TURNERINGSREGLER
UNGDOMSTURNERINGEN
RIFFEL 10 OG 15 M
F.D.1.0

BERETTIGET TIL DELTAGELSE
Alle foreninger, der er medlem af et lokalforbund under Dansk Skytte Union.

F.D.2.0

DISCIPLINER
•
•

F.D.3.0

15m riffel
10m luftriffel

REGIONER/ DIVISIONER
Er der to hold fra samme forening i en klasse skal disse skyde mod hinanden i
første omgang.

F.D.4.0

TURNERINGSPROGRAM
Turneringsprogrammet udarbejdes af riffelsektionen. Der skydes fem omgange
der skal være skudt inden 1.nov, 1. dec. 20. jan, 15. feb. og 1. marts.

F.D.5.0

VÅBEN
Der må benyttes de rifler der er godkendt i.h.t. ISSF´s reglement til 50 m
skydning samt til 10m luftriffel.

F.D.6.0

SKIVER OG SKIVEBEDØMMELSE
Skiver:
15m
10m

Der skydes på Dansk Skytte Unions skive model 1982. Hvis der
skydes på pap skal skiverne skal være nummererede.
Der skydes på ISSF luftriffelskive. Hvis der skydes på pap skal
skiverne være nummererede.

Skivebedømmelse:
10 m i.h.t. ISSF reglement.
15 m i.h.t. tillæg for 15 m discipliner
F.D.7.0

ANTAL SKUD OG SKYDETIDER
Ungdomsturneringen:
15 m - 20 gældende skud, 1 skud i hver skivetegning, frit antal prøveskud
i 1 skive. Skydetid 45 minutter.
10m - 30 gældende skud, 1 skud i hver skivetegning, frit antal prøveskud
i 1 skive. Skydetid 1 time.
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F.D.8.0

ALDERSKLASSER OG SKYDESTILLINGER.
Aldersklasser og skydestillinger i henhold til tillæg I

F.D.9.0

DELTAGERBESTEMMELSER
En skytte må kun skyde på et af sin forenings hold inden for en
turneringsomgang.
En skytte, der har skudt 2 eller flere gange på et bestemt af sine foreningshold,
kan først deltage på et lavere rangerende hold efter en turneringsomgangs
oversidning. Anvendes en skytte ulovligt i en turneringsomgang, annulleres
dennes resultat i den pågældende omgang.

F.D.10.0 HOLDSAMMENSÆTNING.
Juniorturneringen skydes af aldersklasserne ungdom 1 og ungdom 2.
Et hold består af 3 skytter, er der ikke 3 skytter i en forening i samme
aldersklasse, er det den ældste skytte der bestemmer klassen.
Er en forening ikke i stand til at stille hold, kan to foreninger slå sig sammen og
stille et hold i hver klasse.
Holdene skal så betegnes med begge foreningernes navne.
** Der kan ikke stilles med blandet hold ved UM **
F.D.11.0 PRAKTISK GENNEMFØRELSE.
I hver omgang vinder det hold, der har flest skudte point. Vinderholdet får
tildelt 12, nr. 2 får 10, nr. 3 får 8 matchpoint o.s.v.niorturneringen skydes af
aldersklasserne ungdom 1 og ungdom 2.
I tilfælde af pointlighed, tildeles point som eks.: Hvis nr. 1 og 2 har ens point
tildeles de hver 12 matchpoint og nr. 3 tildeles herefter 8 matchpoint.
Divisionsvindere efter 6 omgange er det hold, der har flest matchpoints. I tilfælde af lighed i matchpoint vinder det hold, der har flest skudte points. Er der
også lighed her, vinder det hold, der har den bedste sidste kamp, evt. næstbedste o.s.v.
1. Alle skydningerne afvikles på hjemmebane.
2. Der udfyldes en turneringsmeddelelse som indsendes sammen med
skiverne.
3. På meddelelsen SKAL DER HVER GANG skrives forening, klasse,
division, omgang og serier, skytternes navne med fødselsdato(dag,
mdr. år) samt det opgjorte point.
4. Alle skiverne tilbagesendes til turneringsansvarlig. Hvis der er skudt
på elektronik skal resultatstrimlen indsendes, og denne skal være
ubrudt.
5. Udsættelse af en turneringsomgang, skal ansøges skriftlig, og kan
kun tillades for ET HOLD ikke hele foreningen.
6. Udgiften til skydningerne afholdes af foreningerne.
Sæsonens bedste:
Overrækkes i hver klasse, til den/de skytter der samlet har opnået flest
point i turneringens 5 runder.
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Unionsmesterskab:
Afholdes samlet for 10 & 15 meter i marts/april måned.
Der skydes individuelt og for 3 personers hold.
Ved pointlighed i den individuelle konkurrence afgøres placeringen først
af ti´skuds serier, startende bagfra. Hvis der stadig er pointlighed, vil alle
seriens skud blive dømt med decimaler og lagt sammen, den skytte der
opnår flest point vinder, ved pointlighed med decimaler, får skytterne
samme placering.

F.D.12.0 INDSKUD
Indskuddet for deltagelse i Hjemmebaneskydningen fastsættes hvert år af
riffelsektionen og offentliggøres samtidig med invitationen.
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DANSK FLUGTSKYDNINGS FORBUND

DFF

REGLER JAGTSKYDNING

GENERELLE KONKURRENCEBETINGELSER
Alle discipliner

KODEKS FOR OPFØRSEL
Alle discipliner

Dansk Skytte Union, Idrættens Hus, DK-2605 Brøndby
Telefon: 4326 2626, Fax: 4326 2355, e-mail: info@skytteunion.dk

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Oprindelig 1.1.1997
Revideret og gældende fra 1.1.2006
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Generelt
Alle skytter og holdledere tilkendegiver ved tilmelding til en konkurrence, at de er fortrolige med nedenstående regler, DFF´s “Generelle konkurrencebetingelser” samt
“Kodeks for opførsel”, og vil sikre, at disse overholdes.

Indholdsfortegnelse
Regler Jagtskydning

side 47 - 53

Generelle konkurrencebetingelser, alle discipliner side 55 - 61
Kodeks for opførsel

side 63 – 65
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REGLER JAGTSKYDNING
§1
Jagtskydning er en speciel dansk form for flugtskydning. Jagtskydning foregår til et
lige antal duer, der kastes med lige mange duer for hver standplads, som bagduer,
sideduer fra højre, sideduer fra venstre og spidsduer.
§2
Duernes rækkefølge er: Først en enkeltdue og derefter en double, en enkeltdue og
derefter en double o.s.v.
Alle enkeltduer skal komme fra samme maskine. Det meddeles før skydningen om
enkeltduerne kastes fra højre eller venstre maskine.
Ved officielle mesterskaber, afviklet af Danmarks Jægerforbund, kan antallet af
doubleer være anderledes, men dog således, at der for hver standplads skydes til et
lige antal enkeltduer.
§3
Bagduerne skydes fra en standplads anbragt 10 meter bag kastemaskinen. Duerne
skal kastes således, at de stiger 4-6 meter over standpladsens niveau, målt 15 meter fra maskinen.
Spidsduerne skydes fra en standplads, anbragt 25 meter foran kastemaskinen.
Duerne skal kastes således, at de passerer standpladsen i en højde af 6-8 meter, og
må ikke være mere end 1 meter til siden for skytten, samtidig med at den indbyrdes
afstand imellem duerne ikke må overstige 2 meter.
Sideduerne skydes fra en standplads, der ligger på en linie vinkelret på duens bane, således at duerne passerer standpladsen i en afstand af 25 meter, når duen er
25 meter fra kastemaskinen. Duerne skal stige 4-6 meter over standpladsens niveau, målt 15 meter fra maskinen.
Alle duerne i Jagtskydning kastes således, at de i stille vejr falder 55 meter (+-5
meter) fra kastemaskinen. Ved jagtskydningsstævner afviklet i D.F.F. regi skal afstandspæle og markeringspunkter være på plads inden sidste træningsdag før
stævnet.
Ved bag- og sideduer skal der være et markeringspunkt 15 meter fra kastemaskinen.
Afstandspæle isættes i lerduernes kasteretning således:
Ved bag- og sideduer isættes pæle 25, 50 og 60 meter fra kastemaskinen.
Ved spidsduer isættes pæle 50 og 60 meter fra kastemaskinen.
Lerduerne skal, på sidste træningsdag før et jagtskydningsstævne afviklet i DFF regi, kastes ifølge DFF´s regler.
Standpladsernes størrelse skal være 90 x 90 centimeter. (Tolerance +/- 1 centimeter)
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Duer
§4
Lerduens farve kan være helt sort, helt hvid, helt gul eller helt orange, eller hele
overdelen kan males hvid, gul eller orange, eller der kan males en ring om overdelen i hvidt, gult eller orange.
På hver enkelt standplads skal lerduerne på sidste træningsdag, op til og ved mesterskabet, have samme farve. Farven på lerduen, som vælges til et mesterskab,
skal være klart synlig mod baggrunden under alle normale lysforhold. Lerduer af den
samme farve skal anvendes under træningen.
Diameter: 110 mm (+/- 1 mm)
Højde: 25 mm til 26 mm
Vægt: 105 gram (+/- 5 gram)
Våben og ammunition
§5
Til jagtskydning må anvendes haglgevær med cal. 12 eller mindre cal. Geværer, der
kan indeholde mere end 2 patroner, må ikke anvendes. Remme eller stropper på
geværet er forbudt.
§6
Efter affyringen må længden af patronen ikke overstige standardspecifikationen på
70 mm.
Haglene skal være kugleformede, og haglladningen må ikke overskride 28g med en
ladetolerance på +0,5g. Største tilladte hagldiameter er 2½ mm med en tolerance på
+0,1 mm.
Kun jern-/stålhagl må anvendes.
§7
Hvis et gevær under skydningen sprænges i lås eller løb, skal skytten have en ny
due.
Ved fejl ved gevær eller ammunition, der medfører, at skuddet ikke går af, gives ny
due under forudsætning af, at reglerne i § 16 følges.
I samme serie kan en skytte dog kun få ny due 2 gange som følge af klikkere eller
funktionsfejl.
§8
Går begge skud samtidig, skal duen gives om, såfremt den træffes.
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Træffes duen ikke, gives ny due til afgørelse i andet skud.
Går begge skud samtidig mere end to gange, skal geværet kasseres.
§9
Kun i de i § 7 og 8 nævnte tilfælde er det tilladt skytten at skifte gevær eller løb under samme skydning.
I den enkelte serie må der ikke ændres ved indstillingen på trangboringen (udskiftelig chokes).
Skyderegler
§ 10
Skytten tilkendegiver, at han er klar til at skyde ved at råbe: “Klar”, og duen skal
komme på klarmeldingen hvorved forstås, at dommer/trykker skal aktivere udløserknappen ved klarmeldingens begyndelse.
§ 11
Til en enkelt due må skytten bruge begge skud. Er duen ramt i første skud, tæller
andet skud ikke med, hvis dette afgives.
Det samlede antal af træffere er afgørende for skyttens placering i præmierækken.
Har to eller flere skytter samme antal træffere, bestemmes placeringen efter antallet
af afgivne skud, således at den skytte, der har afgivet de færreste skud, bliver nr. 1
o.s.v.
§ 12
Hvis skytternes placering i præmierækken ikke kan afgøres på antallet af træffere og
afgivne skud, skal placeringen afgøres ved omskydning til to doubleer i hver retning,
såfremt det drejer sig om 1., 2. eller 3. pladsen.
Placeringer fra 4. til og med 10. pladsen afgøres ved 2 doubleer til bagduer.
Fra 11. pladsen og nedefter foretages ikke omskydning og skytter med ens resultat
indplaceres på samme plads i resultatlisten.
Omskydning kan ikke finde sted ved stedfortræder. Såfremt skytter, der har kvalificeret sig til omskydning, ikke er til stede til denne, mistes retten til omskydning, og
placeringen i præmierækken vil ved lodtrækning blive efter de skytter, som har deltaget i omskydningen.
Information om tidspunkt for omskydning gives af jury/stævneleder ved opslag ved
resultattavlen. Det er skyttens pligt at holde sig informeret om tidspunkt for omskydning.
§ 13
Skydestilling: Stående med begge fødder indenfor standpladsens afgrænsning.
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Geværstilling: Indtil klarmelding er afgivet, skal skytten stå således, at en del af geværkolben er synlig under armhulen. (Tåen skal være synlig under armhulen set fra
skyttens ryg.)
§ 14
Spidsduer skal beskydes, inden de passerer en lodret linie over skyttens standplads.
Bag- og sideduer må beskydes, så længe de er i luften.
§ 15
Der noteres en træffer, når mindst ét synligt stykke sprænges af duen.

§ 16
Der noteres en forbier:
1. Når duen ikke rammes
2. Når duen kun “støver”. Herved forstås, at duen kun er ramt af enkelte
hagl, uden at synlige stykker sprænges af duen.
3. Såfremt skytten efter klarmelding undlader at skyde til en korrekt kastet
due. Han noteres i så fald for såvel én forbier som for ét afgivet skud.
4. Når skytten ikke får afgivet sit skud, fordi geværet er sikret, eller fordi
han har glemt at lade geværet.
5. Når første skud er en forbier, og skytten ikke får løsnet andet skud, fordi geværet på grund af rekylvirkningen fra første skud eller af en anden
grund er blevet sikret, eller fordi skytten kun har ladet med én patron.
6. Når skytten efter klikkere eller funktionsfejl selv åbner geværet eller rører sikringen, før dommeren har kontrolleret gevær og patron.
7. Når spidsduer træffes efter at have passeret en lodret linie over skyttens standplads.
8. Efter to klikkere eller funktionsfejl i samme skydning.
9. Når skytten i øvrigt ikke afgiver sit skud af årsager, der ikke berettiger
til en ny due.
§ 17
Ny due gives:
1. Når begge skud går samtidig.
2. Såfremt geværet under skydningen sprænges i lås eller løb.
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3. Såfremt begge duer i en double træffes i første skud. Skydes der forbi
i første skud og begge duer træffes i andet skud, noteres skytten for
én forbier og én træffer.
4. Hvis duen er itu ved udkastning
§ 18
Ny due eller duer gives, når dommeren skønner at duen/duerne ikke er kastet i
overensstemmelse med reglerne.
En korrekt enkeltdue er enhver hel due udkaldt af skytten og kastet i overensstemmelse med disse regler.
En korrekt double er to hele duer kastet samtidigt i overensstemmelse med disse
regler.
En ukorrekt double forekommer, når én eller begge duer i en double er ukorrekte eller, hvis der kun kastes én due.

§ 19
Ny due eller duer gives ved klikkere eller funktionsfejl ved et gevær:
(Som klikkere regnes patroner, der ikke har tændt ved anslag, eller hvor krudtet ikke
forbrænder på normal måde (jf. § 7)).
Hvis første skud klikker, og andet skud ikke afgives.
Hvis første skud klikker, og andet skud afgives, forholder man sig således:
Hvis duen rammes, noteres en træffer i første skud.
Hvis duen ikke træffes, gives ny due til afgørelse i andet skud, træffes denne omdue
i første skud, noteres en forbier i to skud.
Hvis en due i en double rammes, gives ny double til afgørelse af begge duer.
Hvis ingen duer rammes, gives ny double til afgørelse af andet skud, og forbieren fra
første skud trækkes med over.
Hvis første skud er en forbier og andet skud klikker, forholder man sig således:
Ved enkeltduer:
Ved doubleer:

Ny due gives til afgørelse i andet skud.
Træffes omduen i første skud, noteres en forbier i to skud.
Ny double gives til afgørelse i andet skud.
Forbieren fra første skud trækkes med.

Hvis første skud træffer, og andet skud klikker til en double, forholder man sig
således:
Ny double gives til afgørelse af begge duer.
Hvis begge skud går samtidigt, forholder man sig således:
Hvis enkeltdue rammes, gives ny due til afgørelse.
57

Hvis enkeltdue ikke rammes, gives ny due til afgørelse i andet skud.
Træffes omduen i første skud, noteres en forbier i to skud.
Hvis en af duerne i en double rammes, gives ny double til afgørelse af begge skud.
Hvis ingen af duerne rammes, gives ny double til afgørelse i andet skud.
Forbieren i første skud trækkes med.
§ 20
Dommeren kan give ny due:
1. Hvis skytten i væsentlig grad er blevet forstyrret eller generet.
2. Hvis dommeren af en speciel grund ikke finder at kunne afgøre, om
det er en træffer eller en forbier.
§ 21
Et skud regnes som ikke løsnet:
Hvis et skud går af for en skytte, før han har afgivet sin klarmelding, men kastes
duen, og skytten afgiver sit andet skud regnes resultatet af dette.
§ 22
En due må aldrig hentes i marken som bevis for træffer eller forbier.
§ 23
Akustisk udkald er tilladt i jagtskydning til et stævne arrangeret af eller igennem
Dansk Flugtskydnings Forbund.
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Generelle konkurrencebetingelser for Flugtskydning
alle discipliner
Indledning
Disse generelle konkurrencebetingelser giver retningslinjer og regler for, hvorledes
alle implicerede parter skal forholde sig i forbindelse med mesterskaber og andre
skydninger arrangeret under DSkyU Flugtskydnings Sektion/ (Dansk Flugtskydnings
Forbund (DDF))
Olympisk Trap, Dobbelt Trap og Skeet dømmes og skydes efter ISSF´s regler, Nordisk Trap efter NSR´s regler, Jagtskydning efter DFF´s regler, og Sporting efter FITASC´s regler.
I tilfælde, hvor efterfølgende konkurrencebetingelser kolliderer med internationale
regler, er det de internationale regler, der er gældende, hvor der ikke er udarbejdet
specielle danske regler.
Generelle konkurrencebetingelser revideres af DSkyU Flugtskydningssektion /DFF´s
forbundsstyrelse forud for hvert ordinært repræsentantskabsmøde.
Generelt
Alle skytter, holdledere og officials skal være fortrolig med reglerne for den disciplin,
hvori de deltager, herunder “Generelle konkurrencebetingelser”, og skal sikre, at disse regler overholdes.
I flugtskydning kan skytter fra forskellige aldersklasser skyde på samme seniorhold.
I Danmark må Olympisk Trap, Dobbelttrap og Automatisk Trap ud over ISSF nævnte
ammunition skydes med 28,5g stålhagl, der har en maksimal hagldiameter på
2,85mm og en maksimal hylsterlængde på 70mm.
I Danmark må Skeet ud over ISSF nævnte ammunition skydes med 24,5g stålhagl,
der har en maksimal hagldiameter på 2,6mm 0g en maksimal hylsterlængde på
70mm
Ved alle stævner, arrangeret af eller igennem Dansk Flugtskydnings Forbund, skal
der anvendes hørebeskyttelse.
Ved alle landsmesterskaber beslutter sektionslederen, hvem der betales indskud til,
og der afregnes forbrug af duer m.m. til den arrangerende klub.
Ved landsdelsmesterskaber indbetales indskud til den arrangerende klub, der afregner forbrug af medaljer til DFF.
Ved DM/FM forpligtiger den arrangerende klub sig til at sørge for at baner og faciliteter lever op til gældende krav og varetager desuden resultatformidling. Ved landsdelsmesterskaber er den arrangerende klub ansvarlig for hele arrangementet på nær
indbydelser.
Det bør altid tilstræbes at juniorskytter opfordres til at deltage ved mesterskaber,
samt at dette kan ske med reduceret indskud.
Sikkerhed
Skytternes, officials og tilskuernes sikkerhed kræver uafbrudt og omhyggelig opmærksomhed ved håndtering af våben og forsigtighed ved færdsel på banen. Det er
påkrævet at alle udviser den fornødne selvdisciplin. Hvor sådan selvdisciplin ikke er
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til stede, er det officials pligt at påse at disciplinen håndhæves, og det er skytternes
og holdledernes pligt at hjælpe med til en sådan håndhævelse.
Et jurymedlem, stævnelederen eller en dommer kan, af hensyn til sikkerheden, til
enhver tid standse skydningen. Skytter og holdledere skal øjeblikkeligt informere
dommere eller jurymedlemmer om enhver situation, der kan være farlig, eller som
kan medføre en ulykke.
Ingen, med undtagelse af dommere og jurymedlemmer, må berøre en skyttes udstyr,
inkl. geværet, uden dennes tilladelse. Dersom en dommer eller et jurymedlem ønsker at undersøge en skyttes udstyr, skal det ske i dennes overværelse og med
kendskab til undersøgelsen.
Af hensyn til sikkerheden skal alle geværer altid håndteres med største forsigtighed.
Geværer må kun lades på standpladsen, og kun efter kommandoen “start” er givet.
Efter sidste skud skal skytten, før han forlader standpladsen, sikre sig, at der ikke er
patroner i kammer eller magasin.
Sigteøvelser er tilladt men udelukkende én gang på hver standplads før klarmelding
til første due i Jagtskydning.
I internationale discipliner følges disses regler for sigteøvelser.
I jagtskydning, ved såvel individuelle som holdskydninger, kan/må skytten på standpladsen modtage hjælp fra én af skytten udpeget hjælper. Skytten skal før han betræder standpladsen overfor dommeren tilkendegive, at han ønsker hjælp, og hjælperen skal placere sig efter dommerens anvisning.
Alle skytter og andre personer i umiddelbar nærhed af standpladserne tilskyndes til
at bære ørepropper, ørekopper eller lignende høreværn. Se under ”generelle” ovenfor hvor det er et krav men nævnes ikke for hvem, kunne jo være alle bør nok præciseres at skytte ikke er de dem der er i gang med at skyde må være dem der er
nævnt under ”generelle”.
Juryens udpegning og sammensætning:
Ved landsdækkende stævner udpeges juryen af disciplinens sektionsleder eller dennes stedfortræder.
Ved landsdelsmesterskaber udpeges juryen af den arrangerende klubs baneleder.
Ved indenlandske stævner udtages juryen i alle discipliner blandt rutinerede personer indenfor den disciplin, der skal afvikles konkurrencer i.
Jurymedlemmerne udpeges bredest muligt områdemæssigt som klubmæssigt.
Juryens pligter og arbejdsområde:
Inden konkurrencen:
• at kontrollere, at baner og organisation af konkurrencen er i overensstemmelse med reglerne.
Under konkurrencen:
• at føre tilsyn med konkurrencen
• at sikre korrekt overholdelse af skyderegler og at træffe beslutninger i
alle tilfælde, der ikke er taget højde for i disse regler.
• når som helst undersøge skytternes ammunition, geværer og øvrige
udstyr på skydebanen.
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• træffe individuelle beslutninger i overensstemmelse med hensigten
med, og ånden i jagtskydningsreglerne og bestemmelser.
• at træffe afgørelser i sager vedrørende straffe og sanktioner med konkurrencedeltagere, der overtræder reglerne, og som opfører sig
usportsligt.
• at behandle alle protester som afgives i overensstemmelse med bestemmelser og regler.
Stævnelederens pligter og arbejdsområde
Stævnelederen udpeges af stævnearrangøren. Han er ansvarlig for alle tekniske og
praktiske spørgsmål vedrørende forberedelse af og korrekt afvikling af en konkurrence, herunder:
• at give retningslinier for, og at overvåge klargøringen af skydebanerne i
henhold til de tekniske og sikkerhedsmæssige forskrifter,
• at træffe beslutninger, med juryens accept, vedrørende ændring af:
Tidspunkter, baner, og afbrydelser af skydningen på en given bane/standplads, af sikkerhedsmæssige eller andre grunde,
• at give vejledning og information til skytter, dommere og hjælpedommere/trykkere om retningslinier vedrørende organiseringen og procedurer i konkurrencen,
• at udarbejde mødeskema og banetildeling for dommere og hjælpedommere/trykkere.
Dommerens pligter og arbejdsområde
Skydningen skal ledes af en dommer med omfattende erfaring i lerdueskydning og et
indgående kendskab til regler og haglgeværer. Hans hovedopgaver er:
• at træffe øjeblikkelig afgørelse angående “ramt” eller “tabt” due, ny due
osv. Og han skal give tydeligt signal ved alle tabte duer.
• Dommeren skal altid selv træffe den endelige afgørelse vedrørende
“ramt”, “tabt” eller “ny due”. I tvivlstilfælde kan dommeren rådføre sig
med en eventuelt udpeget hjælpedommer/trykker, før denne træffer sin
afgørelse.
• Dommerens afgørelse kan appelleres i sager vedrørende fortolkning og
anvendelse af reglerne. Dommerens afgørelse er endelig, og ingen appeller tillades i sager vedrørende “ramt”, “tabt” eller ukorrekt due.
• Dommeren og eventuelt udpegede hjælpedommere/trykkere er, under
juryens kontrol, ansvarlige for overholdelse af sikkerhedsreglerne og
for den korrekte gennemførelse af konkurrencen.
• at informere, hver enkelt skytte om antal træffere/skud, før skytten forlader standpladsen.
• at træffe afgørelse angående ubrugelige geværer eller funktionsfejl.
Ved klikkere, hvor dommeren bliver involveret, bør dommeren påse, at der går
mindst 10 sekunder, inden geværet åbnes.
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Påse at skriveren, efter sammentælling af sidens resultat, sætter sin autograf ved
resultatet.
Derudover tillæg til dommerens pligter og arbejdsområde for Jagtskydning.
Påse at trykkeren er så tæt på skytten som muligt, uden at det generer skytten unødigt.
Ved holdskydning stiller holdene selv med en dueudtrykker, dog kan stævnearrangøren beslutte, at dommer eller dommerhjælper trykker duerne ud.

Disciplinære foranstaltninger
Det er skyttens ansvar at være til stede på den rigtige standplads på rette tidspunkt
med alt nødvendigt udstyr og ammunition og være klar til at skyde.
Hvis en skytte ikke er til stede ved standpladsen, når hans navn råbes op, skal
dommeren få skyttens navn råbt højt op tre gange inden for ét minut. Hvis skytten ikke kommer inden for de tre udkald, skal dommeren erklære skytten for “fraværende”.
Fra det øjeblik skytten er erklæret “fraværende”, må han ikke gå ind på holdet, og
skydningen skal begynde uden ham. Han kan tillades at skyde den “manglende”
standplads på et tidspunkt anvist af stævnelederen, men skytten skal straffes med
fratrækkelse af tre duer. Straffen skal fratrækkes resultatet i erstatningsserien.
Hvis en skytte anvender et gevær eller ammunition, som ikke er i overensstemmelse
med reglerne for jagtskydning, skal alle skud, som afgives med et sådant gevær eller
ammunition, noteres som forbiere.
Hvis juryen finder at skytten bevidst har begået en sådan forseelse, kan den udelukke ham fra konkurrencen.
Hvis, imidlertid, juryen finder, at skytten ikke med rimelighed kunne være klar over
fejlen, og at han, på grund af fejlen, ikke har opnået nogen væsentlig fordel, kan juryen beslutte at se bort fra fejlen.
En skytte, som anvender et dobbeltløbet gevær med enkelt aftrækker skal, inden
konkurrencen begynder, erklære over for dommeren, hvilket løb der affyres først.
Hvis han undlader at gøre denne erklæring, antages det, at det underste løb affyres
først i O/U geværer, og det højre løb affyres først i S/S geværer. (Gælder ikke for
jagtskydning og Sporting)
Hvis skytten forlader sit hold uden at have fået dommerens accept, skal alle tilbageværende duer i serien noteres som forbiere.
Alle andre overtrædelser, som ikke er indeholdt i ovenstående regler, eller de specifikke regler for jagtskydning, vil være grundlag for en advarsel til den skytte, der har
begået dem første gang. Efterfølgende overtrædelser skal hver straffes med én tabt
due.
Usportslig optræden eller bevidst forsøg på at omgå ånden i disse regler kan medføre en advarsel, en straf, eller udelukkelse fra konkurrencen, på grundlag af juryens
beslutning.
Der henvises desuden til DFF´s “Kodeks for opførsel”.
Protester
Det er tilladt en skytte/holdleder at protestere mod en dommerkendelse eller mod en
ureglementeret hændelse på banen.
63

Mundtlige protester skal på banen straks tilkendegives over for dommeren, der da
øjeblikkeligt skal behandle protesten. Kan protesten ikke umiddelbart behandles, må
den henvises til behandling i juryen.
Enhver skytte/holdleder har også ret til at indgive en skriftlig protest uden først at have protesteret mundtligt.
Alle skriftlige protester skal indgives til juryen senest 30 minutter efter, at den pågældende hændelse har fundet sted, og skal være vedlagt en afgift på 300,- kroner. Protestafgiften tilbagebetales, hvis protesten tages til følge, og vil blive tilbageholdt af
stævnearrangøren, hvis protesten afvises.
Afgørelser angående skriftlige protester skal træffes af et flertal af juryen.
Protester kan ved DFF´s skydninger skriftligt indankes for DFF´s disciplinærudvalg.
Maskinstop
Olympisk Trap, Dobbelttrap, Automatisk Trap, Skeet, Nordisk Trap og Sporting i
henhold til de respektive regler for disse discipliner.
Jagtskydning: Ved maskinstop på mere end 10 minutter har skytten ret til at se én
korrekt prøvedue. Skal skytten skyde til en double, kan dommeren tillade ét prøveskud til én enkelt due.
Holdstørrelse/holdleder
• DIF, DM skeet - tre skytter hvis samlede resultat er holdets resultat.
• DIF, Danmarksturneringen skeet - tre skytter hvis samlede resultat er
holdets resultat.
• DIF, DM trap - tre skytter hvis samlede resultat er holdets resultat.
• DIF, Danmarksturneringen trap - tre skytter hvis samlede resultat er
holdets resultat.
• DFF, FM jagtskydning - fire skytter hvis samlede resultat er holdets resultat. Foreningen skal være medlem af DFF.
• DFF, FM nordisk trap – tre skytter hvis samlede resultat er holdets resultat.
• DFF, FM Sporting – tre skytter hvis samlede resultat er holdets resultat.
Ved enhver holdskydning skal holdet ved tilmelding opgive navn på holdleder.
Klubskifte
En skytte kan frit vælge ny klub ved årsskifte.
En skytte kan kun skyde holdskydning for én klub i samme disciplin indenfor samme
kalenderår.
Ved bopælsskifte kan den relevante disciplinsektion umiddelbart meddele dispensation.
Landsdelsmesterskaber
Medaljer og pokaler kan kun vindes i den landsdel, hvor man er bosiddende på afviklingstidspunktet af skydningen.
Indenfor samme disciplin kan kun deltages i en landsdel pr. år.
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Arrangøren kan give tilladelse til, at bosiddende i øvrige landsdele kan deltage i
eventuel samtidigkørende præmieskydning eller observationsskydning.
Aldersklasser alle discipliner
Juniorskytte er man til og med hele det år, skytten fylder 20 år.
Old boysskytte er man fra og med hele det år, skytten fylder 50 år.
Veteranskytte er man fra og med hele det år, skytten fylder 60 år
Program/indbydelse
Ved alle mesterskaber og skydninger, hvor Dansk Flugtskydnings Forbund er arrangør, udsendes program/indbydelse af forbundet efter aftale med den tekniske arrangør (klub/forening) senest 21 dage før de respektive skydninger.
Program/indbydelse skal indeholde nøjagtige oplysninger om:
• Sted, dato og tidspunkt for arrangementet.
• Antal duer
• Tidspunkt for træning
• Indskuddets størrelse
• Tilmeldingsfrist
• Kontaktperson
• Præmieuddeling
Program for skydningen indrykkes af DFF i relevante tidsskrifter, så vidt det er muligt.
Indskud ved mesterskaber
Indskud fastsættes af DFF´s forbundsstyrelse og meddeles hvert år ved det ordinære repræsentantskabsmøde.
Ved DFF Landsdelsmesterskaber fastsættes indskud af den tekniske arrangør
(klub/forening) og DFF´s forbundsstyrelse.
Medaljer, diplomer og præmier ved mesterskaber
DIF, DM skeet og olympisk trap individuelt:
Der uddeles DIF´s mesterskabsmedalje, DFF´s sølv- og bronzemedaljer,
evt. vandrepræmier samt diplomer til finaledeltagere.
DIF, DM jagtskydning individuelt:
Der uddeles DIF´s mesterskabsmedalje, DFF´s sølv- og bronzemedaljer,
evt. præmier, vandrepræmier samt diplomer til finaledeltagere.
DFF, FM nordisk trap individuelt:
Der uddeles DFF´s mesterskabsmedaljer, evt. præmier, vandrepræmier
samt diplomer til finaledeltagere.
DIF, DM skeet & trap hold:
Der uddeles DIF´s mesterskabsmedalje, DFF´s sølv- og bronzemedaljer,
evt. vandrepræmier samt diplomer til medaljetagere.
Resultatet ved DM skeet & trap for hold er tillige finale i Danmarksturneringerne. I Danmarksturneringerne uddeles evt. vandrepræmier samt
præmier fastsat af turneringsudvalget.
DFF, FM jagtskydning hold:
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Der uddeles DFF´s mesterskabsmedaljer, evt. vandrepræmier, diplomer
samt evt. præmier.
DFF, FM nordisk trap hold:
Der uddeles DFF´s mesterskabsmedaljer, evt. vandrepræmier samt diplomer til medaljetagere.
Resultatet ved FM nordisk trap for hold er tillige finale i Danmarksturneringen. I Danmarksturneringen uddeles evt. vandrepræmier samt præmier
fastsat af turneringsudvalget
DFF, Landsdelsmesterskaber:
Der uddeles DFF´s mesterskabsmedaljer samt diplomer til medaljetagere.
Det er tilladt den arrangerende klub at lade mesterskabet være en del af
en præmieskydning. Deltagere der udelukkende ønsker at deltage i mesterskabet skal have mulighed for dette.
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Kodeks for opførsel under DSKYU Flugtskydningssektion/ Dansk
Flugtskydning Forbund
Efterfølgende bestemmelser er udarbejdet for at hjælpe skytter, DSkyU Flugtskydningssektion og DFF’s disciplinansvarlige og dommere/jurymedlemmer, som deltager i konkurrencer, træningssamlinger, rejser eller andre arrangementer, hvor deltagelsen har en repræsentativ eller kvalificerende karakter - i det følgende benævnt
DFF skydninger. Bestemmelserne skal give skytter og ledere en viden om hvilken
opførsel, der forventes af dem.
Kodeks fortæller ligeledes hvilken fremgangsmåde, der skal følges, hvis reglerne bliver overtrådt.
Skytter og ledere, der deltager i DFF skydninger, skal af hensyn til sportens specielle
karakter (omgang med skydevåben), følge regler om god opførsel, der er strammere
end dem, man forventer af andre idrætsudøvere.
Kendetegnende for DFF skydninger bør være engagement, ærlighed, god sportsånd
og dygtighed.
Det vil være umuligt nøjagtigt at angive de retningslinier, der forventes, at skytterne
skal følge i DFF skydninger. Ligeledes vil det være umuligt at lave en liste over alle
de handlinger, der medfører overtrædelse af disse retningslinier og dermed sanktioner. I de fleste tilfælde vil sund fornuft fortælle skytterne, hvilken opførsel der forlanges af dem. Enhver skytte, der er i tvivl om den opførsel, der forventes af
ham/hende, skal kontakte DFF’s disciplinansvarlige styrelsesmedlem for vejledning.
Retningslinier
De følgende eksempler på handlinger, undladelser og forsømmelser vil blive betragtet som overtrædelser af kodeks, og vil medføre disciplinær straf.
Etikette: - Undladelse af at rette sig efter normale godtagne normer for
sportslig adfærd samt almindeligt kendte skyde-etiketteregler.
Dårlig opførsel: - Dårlig opførsel af en deltager i en grad, der anses for
uacceptabel i henhold til normale normer.
Skadelig adfærd: - Deltagerne i DFF skydninger må ikke udvise en adfærd, der vil skade arrangementet, en anden skytte eller leder. Deltagerne
må ikke handle i modstrid med DFF´s og DSkyU’s vedtægter, regler eller
bestemmelser.
Skydereglerne: - Deltagerne skal overholde disciplinens skyderegler,
DFF’s generelle konkurrencebetingelser samt de for skydningen eventuelt
gældende lokale regler. De skal ligeledes rette sig efter propositionerne
og/eller andre regler, instrukser eller bestemmelser, der er lavet af DFF,
DSkyU eller den lokale arrangør. Opmærksomheden henledes i denne
forbindelse i særlig høj grad på de sikkerhedsmæssige bestemmelser,
såvel generelle som mere specielle.
Afbud før skydningen: - En deltager i DFF skydninger kan, indtil tilmeldingsfristens udløb, sende afbud. Hvis deltageren melder afbud efter tilmeldingsfristens udløb, kan det medføre sanktioner. Det er op til skytten
at bevise og dokumentere eventuelle formildende omstændigheder (f.eks.
sygdom eller ulykker).
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Afbud under skydningen: - Hvis deltageren ikke møder frem ved skydningens start, såvel med som uden afbud, kan det medføre sanktioner. Deltageren skal bevise og dokumentere eventuelle formildende omstændigheder (f.eks. sygdom eller ulykker). Hvis skytten trækker sig under skydningen eller mellem de enkelte serier, kan det medføre sanktioner. Skytten skal også her bevise eventuelle formildende omstændigheder (f.eks.
sygdom eller ulykke).
Præmieoverrækkelsen: - Skytter i præmierækken bør være til stede ved
præmieoverrækkelsen.
Samarbejde ved overtrædelser: - Skytter og andre deltagere i arrangementet er forpligtet til at samarbejde ved spørgsmål om eller undersøgelse af en overtrædelse.
DFF´s disciplinærudvalg
DFF har et disciplinærudvalg til afgørelse af sager af disciplinær karakter opstået
under DFF skydninger
Disciplinærudvalget består af formændene for Skeet-, Trap-, Jagtskydnings-, Nordisk
Trap-, Sporting-, og Vildtmålsudvalget samt formanden for DFF. Til afgørelse af en
sag kræves 5 medlemmers deltagelse. En sag afgøres ved simpelt stemmeflertal.
DFF´s disciplinærudvalgs disciplinære sanktioner
Undersøgelse
Hvis en deltager i en DFF skydning menes at have overtrådt kodeks, og overtrædelsen kan medføre en straf, skal skydningens jury eller stævnelederen foretage en foreløbig undersøgelse. Undersøgelsen skal indeholde en samtale med den pågældende skytte, med eventuelle vidner, andre skytter, dommere eller andre, som har
kendskab til den påståede forseelse. Denne undersøgelse skal påbegyndes snarest
muligt, efter forseelsen har fundet sted, og juryen/ledelsen er blevet orienteret herom.
Sanktioner
Hvis det i løbet af undersøgelsen er indlysende, at en overtrædelse har fundet sted,
skal arrangementsledelsen udfærdige en rapport, som skal fremsendes til DFF’s disciplinansvarlige. Rapporten skal om muligt underskrives af skytten andre skytter,
dommer samt eventuelle andre vidner.
Mindre forseelse
Er der tale om en mindre overtrædelse, kan DFF’s disciplinærudvalg idømme skytten
en straf i form af påtale eller udelukkelse fra én eller to DFF skydninger, hvor skytten
ellers var berettiget til at deltage.
Alvorligere forseelser
Hvis DFF’s disciplinærudvalg finder, at der er foregået en alvorlig overtrædelse,
idømmes straf, der oftest vil være udelukkelse fra 3 eller flere DFF skydninger, hvor
skytten ellers var berettiget til at deltage, eller udelukkelse fra alle konkurrencer i en
nærmere angivet periode.
Særligt grove forseelser
I særligt grove tilfælde, f.eks. ved alvorlige, evt. gentagne brud på sikkerhedsreglerne, kan der blive tale om en egentlig karantæne af kortere eller længere varighed,
hvilket medfører udelukkelse fra enhver form for skydning, såvel træning som kon68

kurrence, nationalt som internationalt. I tilfælde af karantæne vil der ske indberetning
til Danmarks Idræts-Forbund.
Deltagerens redegørelse
Deltageren skal have mulighed for at indsende supplerende materiale til DFF’s disciplinærudvalg før afsigelsen af en eventuel dom.
Afgørelsens bekendtgørelse
Afgørelsen skal af DFF’s disciplinærudvalg meddeles DFF’s sekretariat, der skriftligt
skal informere deltageren, dennes klub/forening samt DSkyU’s sekretariat, så snart
som muligt med en nøjagtig angivelse af straffens omfang.
Appel
Deltageren kan anke en eventuel dom til DSkyU’s Appeludvalg og som sidste instans til Danmarks Idræts-Forbunds Appelvalg.
Revideret af DFF januar 2006.
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Regler for aldersklasser
PISTOL
Klasse

Alder

Stilling

10m

15m

Skud

Skud

Stilling

25m

50m

Skud

Skud

Ungdom 1

- 13 a)

Stående med pude og tohåndsfatning

30

30

Stående med pude og tohåndsfatning

60

Ungdom 1 A

- 13 a)

Stående med pude og én håndsfatning

30

30

Stående med pude og tohåndsfatning

60

Ungdom 2

- 16 b)

Stående med tohåndsfatning

30

30

Stående med tohåndsfatning

60

Ungdom 2 A

- 16 b)

Stående med én håndsfatning

30

30

Stående med tohåndsfatning

60

Herrejunior

- 20 c)

Fritstående

60

30

Fritstående

60

Damejunior

- 20 c)

Fritstående

40

30

Fritstående

60

60

Herrer

21 -

Fritstående

60

30

Fritstående

60

Damer

21 -

Fritstående

40

30

Fritstående

60

Åben Klasse

21 -

Fritstående

60

30

Fritstående

60

60

Veteran 1

45 – 54 d)

Fritstående

40

30

Fritstående

60

60

Veteran 2

55 – 64 e)

Fritstående

40

30

Fritstående

60

60

Veteran 3

65 -

Fritstående een/to håndfatning

40

30

Fritstående een/to håndfatning

60

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

f)

Må ikke fylde 14 år i disciplinåret. D.v.s. i 10- og 15 meter discipliner fra 1. juli til 30. juni, i alle andre discipliner fra 1. januar til 31. december.
Må ikke fylde 17 år i disciplinåret. D.v.s. i 10- og 15 meter discipliner fra 1. juli til 30. juni, i alle andre discipliner fra 1. januar til 31. december.
Må ikke fylde 21 år i tiden 1. januar til 31. december.
Skal være fyldt 45 år i disciplinåret. D.v.s. i 10- og 15 meter discipliner fra 1. juli til 30. juni, i alle andre discipliner fra 1. januar til 31. december.
Skal være fyldt 55 år i disciplinåret. D.v.s. i 10- og 15 meter discipliner fra 1. juli til 30. juni, i alle andre discipliner fra 1. januar til 31. december.
Skal være fyldt 65 år i disciplinåret. D.v.s. i 10- og 15 meter discipliner fra 1. juli til 30. juni, i alle andre discipliner fra 1. januar til 31. december.
Skal være fyldt 60 år i disciplinåret. D.v.s. i 10- og 15 meter discipliner fra 1. juli til 30. juni, i alle andre discipliner fra 1. januar til 31. december.
For klasse ungdom 1 er det tilladt ved samme stævne at deltage i henholdsvis klasse 1 og 1A. For klasse ungdom 2 er det tilladt at deltage i henholdsvis klasse 2 og 2A
(Hensigten og formålet er at fremme færdigheden ved skydning med 1-håndsfatning).
For klasse a, b og c skytter er det tilladt at rykke én eller flere klasser op, til og med dame- eller herrerækken.
For klasse d, e og f skytter er det tilladt at rykke én eller flere klasser ned til og med dame- eller herre rækken.
(Op- eller nedrykning er gældende for resten af disciplinåret).

RIFFEL
Klasse

Alder

Ungdom 1

15m

Skud

Skud

Skud

20

Liggende med gevær og albuestøtte

- 16

Fritstående

40

20

Liggende/stående/knælende
Liggende

3 x 20
40

- 20

Fritstående

60

40

Liggende/stående/knælende
Liggende

3 x 40
60

- 20

Fritstående

40

40

Liggende/stående/knælende
Liggende

3 x 20
60

Fritstående

60

40

Liggende/stående/knælende
Liggende/stående/knælende
Liggende

3 x 40
60

3 x 40
3 x 20
60

c)
Herrer

Skud

30

c)
Damejunior

300m

Stående med gevær og albuestøtte

b)
Herrejunior

Stilling

50m

- 13
a)

Ungdom 2

Stilling

10m

21 -

30

Damer

21 -

Fritstående

40

40

Liggende/stående/knælende
Liggende

3 x 20
60

3 x 20
60

Senior 1

45 - 54
d)

Fritstående

40

40

Liggende/stående/knælende
Liggende

3 x 20
60

3 x 20
40

Senior 2

55 - 64
e)

Fritstående

40

40

Liggende/stående/knælende
Liggende

3 x 20
60

3 x 20
40

Senior 3

65 - f)

Fritstående

40

40

Liggende/stående/knælende
Liggende

3 x 20
60

Oldboys /
girls

60 - g)

Stående med gevær- eller remstøtte

40

40

Liggende med gevær- og albuestøtte

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

40

Må ikke fylde 14 år i disciplinåret. D.v.s. i 10- og 15 meter discipliner fra 1. juli til 30. juni, i alle andre discipliner fra 1. januar til 31. december.
Må ikke fylde 17 år i disciplinåret. D.v.s. i 10- og 15 meter discipliner fra 1. juli til 30. juni, i alle andre discipliner fra 1. januar til 31. december.
Må ikke fylde 21 år i tiden 1. januar til 31. december.
Skal være fyldt 45 år i disciplinåret. D.v.s. i 10- og 15 meter discipliner fra 1. juli til 30. juni, i alle andre discipliner fra 1. januar til 31. december.
Skal være fyldt 55 år i disciplinåret. D.v.s. i 10- og 15 meter discipliner fra 1. juli til 30. juni, i alle andre discipliner fra 1. januar til 31. december.
Skal være fyldt 65 år i disciplinåret. D.v.s. i 10- og 15 meter discipliner fra 1. juli til 30. juni, i alle andre discipliner fra 1. januar til 31. december.
Skal være fyldt 60 år i disciplinåret. D.v.s. i 10- og 15 meter discipliner fra 1. juli til 30. juni, i alle andre discipliner fra 1. januar til 31. december.
For alle klasser a, b og c er det tilladt at rykke én eller flere klasser op, til og med dame- eller herrerækken.
For klasse, d, e og f er det tilladt at rykke én eller flere klasser ned til og med dame- eller herrerækken. Op- eller nedrykning er gældende for resten af disciplinåret.

FLUGT

Skeet

OL-Trap

Dobbelt Trap

Nordisk
Trap

Sporting

Jagtskydning

Klasse

Alder

skud

skud

skud

skud

skud

skud

Junior

- 20- a)

125

125

150

200

200

80

Herrer

21 -

125

125

150

200

200

80

Damer

21 -

75

75

200

200

80

Old Boys

50- b)

125

125

120
-

200

200

80

Veteran

60- c)

125

125

-

200

200

80

10 m

10 m

50 m

50 m

100 m

100 m

a) Må ikke fylde 21 år i disciplinåret.
b) Skal være fyldt 50 år i disciplinåret.
c) Skal være fyldt 60 år i disciplinåret.
Running
Target
Klasse

Alder

Skud

Skud

Skud

Skud

Skud

Skud

Junior

- 20 a)

normal 2 x 30

mixed 2 x 20

normal 2 x 30

mixed 2 x 20

-

-

Herrer

21 -

normal 2 x 30

mixed 2 x 20

normal 2 x 30

mixed 2 x 20

enkelt 2 x 20

dobbelt 2 x 20

a) Må ikke fylde 21 år i disciplinåret.
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TEKNISK
REGLEMENT

TILLÆG I

Udgave 2008 (Tredje tryk, 10/2008)

1. Skivebedømmelse
1.1 I alle ISSF discipliner bedømmes skiver i henhold til ISSF reglement.
1.2 Pistol
1.2.1 15m. standard-, fri- og grovpistol.
Skivebedømmelse foretages som anvist i ISSF reglement.

1.2.2 Falling Target.
En skive er tællende, hvis den er væltet.
1.3 Riffel.
Skiverne bedømmes med en cal. 22 dorn (5,6mm) eller i en elektronisk skivebedømmemaskine. Skiverne bedømmes efter princippet udadtælling. Såfremt dornen tangerer/berører den indvendige side af en ring, gives laveste værdi.

2. Indplacering.
2.1 Pistol.

2.1.1 15 m standard-, fri- og grovpistol.
Højst pointantal, flest point i sidste 10 skudsserie, flest point i næstsidste 10 skudsserie. osv., flest 10, 9, 8 osv.

2.1.2 Falling Target.
En skive er tællende, hvis den er væltet.
2.1.3 Riffel:
Højest pointantal, flest point i sidste serie, næstsidste o.s.v., flest 10ere, 9ere, 8ere
o.s.v.

3. Skiver
3.1 Skiver der skal anvendes ved skydning under Dansk Skytte Union skal godkendes
af teknisk udvalg.
3.2 15 m riffelskive.
Dansk Skytte Unions 15 m riffelskive m. 1982 er opdelt i 10 koncentriske cirkulære zoner, nummereret indefra 10, 9, 8, - o.s.v. Den er konstrueret således, at samme vinkelafvigelse vil give samme point som på de internationale 300 og 50 meter skiver. Zonerne 10 til 4 er sorte og danner en sigteflade på 41,0 mm i diameter. Zonerne adskilles
ved hvide, udenfor sigteflade af sorte ringe med jævn tykkelse med mellem 0,1 og 0,2
mm og med følgende indvendige diametre.
X 10 2,7 mm +/- 0,1 mm udvendig diameter kun for X10.
10 11,0 mm

+/-

0,1 mm

5

36,0 mm

+/-

9

16,0 mm

+/-

0,1 mm

4

41,0 mm

+/-

8

21,0 mm

+/-

0,1 mm

3

46,0 mm

+/-

7

26,0 mm

+/-

0,1 mm

2

51,0 mm

+/-

6

31,0 mm

+/-

0,2 mm

1

56,0 mm

+/-

0,2
mm
0,2
mm
0,2
mm
0,2
mm
0,2
mm

I de ulige ringe skal der trykkes små tal i vandret eller linie svarende til ringens værdi.
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Skiverne fremstilles af et passende materiale således at skudhullerne står rent, og således at skiverne ikke reflekterer indfaldene lys.
Hvis flere skiver trykkes på samme karton, skal der være mindst 5cm imellem sigtefladerne.

3.3 15m pistolskive nr. 32:
Dansk Skytte Unions 15 m pistolskive nr. 32. er opdelt i 10 koncentriske cirkulære zoner, nummereret indefra 10, 9, 8, - o.s.v. Zonerne 10 til 7 er sorte og danner en sigteflade på 100 mm i diameter. Zonerne adskilles ved hvide, udenfor sigteflade af sorte
ringe med jævn tykkelse med mellem 0,2 og 0,3 mm og med følgende udvendige diametre.
10 25,0 mm

+/-

0,2 mm

5

150,0 mm

+/-

9

50,0 mm

+/-

0,4 mm

4

175,0 mm

+/-

8

75,0 mm

+/-

0,6 mm

3

200,0 mm

+/-

7

100,0
mm
125,0
mm

+/-

0,6 mm

2

225,0 mm

+/-

+/-

0,6 mm

1

250,0 mm

+/-

6

0,8
mm
0,8
mm
1,0
mm
1,0
mm
1,0
mm

Ringens værdi trykkes i både en lodret og en vandret linie gennem centrum med 4 mm
store tal.
Skiverne fremstilles af et passende materiale således at skudhullerne står rent, og således at skiverne ikke reflekterer indfaldene lys.
Af hensyn til skivernes bedømmelse i elektronisk dømmemaskine kan skiver der kun
har zonerne 10 til og med 3 godkendes til brug ved konkurrencer/ stævner optaget i
stævnekalenderen.
3.4 15m fripistolskive:
Dansk Skytte Unions 15 m fripistolskive er opdelt i 10 koncentriske cirkulære zoner,
nummereret indefra 10, 9, 8, - o.s.v. Zonerne 10 til 6 er sorte og danner en sigteflade
på 72 mm i diameter. Zonerne adskilles ved hvide, udenfor sigteflade af sorte ringe med
jævn tykkelse med mellem 0,2 og 0,3 mm og med følgende udvendige diametre.
10
9
8
7
6

12 mm
27 mm
42 mm
57 mm
72 mm

+/+/+/+/+/-

0,1mm
0,2m
0,2mm
0,5mm
0,5mm

5
4
3
2
1

87mm
102 mm
117 mm
132 mm
147 mm

+/+/+/+/+/-

0,5mm
0,5mm
0,5mm
0,5mm
0,5mm

Ringens værdi trykkes i både en lodret og en vandret linie gennem centrum, fra og med
8 og ud, med 3mm store tal.
Skiverne fremstilles af et passende materiale således at skudhullerne står rent, og således at skiverne ikke reflekterer indfaldene lys. Skiven er godkendt på DSkyU årsmøde
1979.
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