Dansk Skytte Unions Riffelsektion inviterer til

DM 2020 Riffel 10m
Klasser:

U13, U13F, U15, U17, Herrejunior, Damejunior, Herrer og Damer.
U15-rem, U17-rem samt Åben-rem.

Tidspunkt:

Lørdag d. 4. og søndag d. 5. april 2020.

Sted:

Skytternes Hus (DSB/ASF)
Gøteborgalle 7 G
8200 Århus Nord

Mesterskaber:

DIF mesterskaber individuel i Herrer og Damer
DM mesterskaber individuel i alle øvrige klasser
DM Holdmesterskaber i Herre, Dame, Mix-junior, Mix-Ungdom samt i alle
øvrige klasser.

Program:

Lørdag:

11.00 Herre samt U13, Ungdom og Rem
13.00 Damer samt U13, Ungdom og Rem
15.00 Finale Herrer
16.00 Finale Damer
17.00 Præmieoverrækkelse Herre og Damer

Søndag:

10.00 U13 samt alle klasser med rem
11.00 Damejunior, U13, Ungdom og Rem
13.00 Herrejunior, U13, Ungdom og Rem
15.00 Finale Damejunior
16.00 Finale Herrejunior
17.00 Præmieoverrækkelse

H, D, HJ og DJ klasserne skal skyde på de udpegede skydetider.
Ungdom samt skytter med rem kan skyde på alle nævnte hold, men da H, D, HJ og DJ har
fortrinsret kan det blive nødvendigt at flytte skydetider for øvrige.
Skydetiden er for første gældende skud (for U13 og skytter med rem, er det start af prøveskud)
Skydetider og finaletider kan justeres efter endt tilmelding. Endelige tider vil senest ugedagen
før skydningen blive offentliggjort.

Medaljer:

DIF Guldmedaljer i klasserne Herrer og Damer.
DSkyU medaljer i øvrige klasser - Individuel og hold

Våben og
Tøjkontrol:

Der er frivillig våben- og tøjkontrol for alle fritstående skytter.
Ungdomsklasserne/Åben m. rem vil ikke blive udtaget til efterkontrol.

Jury:

Meddeles senere.

Regler:

Der skydes så vidt det er muligt efter ISSF og DSkyU gældende regler. Der
skydes på Sius Ascor elektronisk markeringsanlæg uden skivekontrol. Det
betyder at det afgivne skud er gældende. Dette gælder også for finalen.
Ungdomsskytter kan skyde både i egen klasse samt som junior.
Der kan deltages i både fritstående og med rem, men de enkelte skytter
kan kun stille op for én forening.
Information om klasser, alder og stilling findes i reglementet.

Indskud:

U13, U13F DKK 100,00
U15, U17 DKK 125,00
U15-rem, U17-rem DKK 125,00
Åben-rem DKK 200.00
Individuelt andre DKK 200,00
Hold DKK 195,00 – opkræves med 65 kr. pr. skytte.

Tilmelding og:
betaling

https://www.conferencemanager.dk/dm-10meter-2020
HUSK sidste rettidige tilmelding er den 15. marts 2020.

Tilmelding først er gældende når betaling er modtaget. Der er mulighed for at betale med Dankort ved
tilmelding eller bankoverførsel.
Ordrebekræftelse der modtages ved afslutning af tilmelding gælder som faktura.
Banefordeling foretages umiddelbart efter seneste tilmeldingsfrist.
Eftertilmelding for øvrige skytter modtages kun i det omfang, der er ledige pladser, og mod gebyr DKK
100,00 pr. tilmelding. Eftertilmeldte skytter tildeles de yderste baner.

BEMÆRK, der vil IKKE være mulighed for køb af mad og drikke, hvor dette bedes medtaget
hjemmefra ved behov.

Riffelsektionen

