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KAPITEL 22
BESTEMMELSER FOR DMI SKYDEUDVALG
AFSNIT 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER
1. Oversigt over skydninger.
2. Skivemateriel.
3. Bane- og standpladsindretning.
4. Beklædningsbestemmelser.
5. Funktioneringsfejl, skud i utide, skud i forkert skive, for mange
skud i skiven mv.
6. Indrangerings og præmiebestemmelser.
7. Protester.

1.

Side
01
01
02
02
02
03
03

OVERSIGT OVER SKYDNINGER

Følgende skydninger indgår i DMI forbundsmesterskaber i skydning
Nr. Skydningens beVåben
Afstand i Skydestilling
nævnelse
meter
1 Grovpistol
Grovpistol
25
st.m.e.
2 GP/ Militær hurtig- Grovpistol
25
st.m.e.
skydning
3 Sportspistol
Pistol cal.22
25
st.m.e.
4 SP/ Militær hurtig- Pistol cal.22
25
st.m.e.
skydning
5 60 skud liggende
Standardriffel cal.
50
liggende
Damer
.22
6 Sportsriffel
Standardriffel cal.
50
Kn/l/st
Halvmatch
.22
7 STGV
Standardriffel
300
Kn/l/st
8 STGV Militær hur- Standardriffel
300
Kn/l/st
tigskydning
9 Tjeneste pistolTjenestepistol
25m og St.m. fri fatskydning
12,5 m ning

Antal skud
prøve/gæld.
2x5/2x30
1x5/3x20
2x5/2x30
1x5/3x20
Frit antal/60
Frit antal/3x20
Frit antal/3x20
Frit antal i 12
min/3x20
5/xx

Samtlige skydninger gennemføres udendørs på skydebaner godkendt efter justitsministeriets bestemmelser (Bane instruks)
Hvor ingen særlige bestemmelser er angivet i dette reglement, henvises til International
Military Sports Council (CISM) – International Shooting Sport Federation (ISSF) reglementer gældende versioner.

2.

SKIVEMATERIEL
1

2.01.

Almindeligt.
I det efterfølgende beskrives de skiver, der anvendes ved skydninger.

2.02.

International 10-delt geværskive. (Skydning nr. 7+8)
Se ISSF-reglementet.

2.03

International 10-delt pistolskive. Skive nr. 10. (Skydning nr. 1+3)
Se ISSF-reglementet.

2.04

25 m international silhuetskive (Skydning nr. 1+2+3+4)
15C/ISSF duelskive (ringskive) Se ISSF-reglement.

2.05

50 meter riffelskive. (Skydning 5+6)
Se ISSF – reglement.

2. 06

Faldmålsskive max. 20 cm i diameter gennemskydelig (skydning 9)

3.

BANE- OG STANDPLADSINDRETNING
Banernes indretning skal tilstræbes at overholde ISSF reglement.

4.

BEKLÆDNINGSBESTEMMELSER
Der henvises til det gældende ISSF-reglement. Dog er fodbeklædningen fri.

5.

FUNKTIONERINGSFEJL, SKUD I UTIDE, SKUD I FORKERT SKIVE M.V.

5.1.

Funktioneringsfejl.
Der henvises til ISSF- reglement.

5.02.

Regler for omskydning ved funktioneringsfejl.
Der henvises til ISSF reglement.

5.03.

Der tillades maksimalt følgende antal omskydninger efter funktioneringsfejl:
GP/SP
én (1) i præcision- og én (1) i duelskydning.
STGV præcision
ingen omskydning, men evt. ekstra tid – (banekommandøren afgør dette evt. jf. ISSFreglementet.
GP/SP hurtigskydning
to (2) i alt.
STGV hurtigskydning
to (2) i alt.

5.04.

Skud i utide:
a.
Skud afgivet før skydningen:
1.
Hvis en skytte afgiver et skud før kommandoen "lad", medfører det
diskvalifikation.
2.
Skud afgivet efter kommandoen "lad", men før seriens start, følges
ISSF reglement
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5.05.

Skydningens/seriens start.
I henhold til ISSF reglement.

5.06.

For sent afgivne skud.
I henhold til ISSF reglement.

5.07.

Skud i forkert skive.
I henhold til ISSF reglement.

5.08.

For mange skud eller fejlskud i skiven.
I henhold til ISSF reglement.

6.

INDRANGERINGS og PRÆMIEBESTEMMELSER

6.01.

Generelt.
Der vil være individuelle klasser og hold klasser (Præmierække)
Hvis der i henhold til efterfølgende regler stadig er lighed ved 1. pladsen, skydes der om, efter juryens bestemmelse.

6.02.

Ved pointlighed anvendes tælling
beskrevet i ISSF reglement

6.03.

Individuel konkurrence. Der vil være en mesterskabsklasse for Bruttolandsholdsskytter HERRE og DAME samt alle andre der ønsker at deltage her i.
Der vil være en Åben klasse, hvor alle der ønsker at deltage HERRE og DAMER. Undtaget bruttolandsholdsskytter.

6.04

Hold konkurrence. Der kan dannes hold på tværs af Mesterskabsklassen og
Åben klasse i følgende discipliner: 300 meter riffel - 50 meter riffel – 25 meter
grovpistol – 25 meter sportspistol samt tjenestepistol

6.05.

Holdplaceringer.
Ved pointlighed anvendes tælling af kryds tier (x10) og procedure beskrevet i
ISSF reglement.

7.

af

kryds tier (x10)

og

procedure

PROTESTER

7.1

Generelt: Generelle regler for protester findes i DMI love og bestemmelser
for stævnevirksomhed.

7.2

Indgivelse af protest: Protester før skydning fremsættes skriftligt til stævnesekretariatet.

7.03

Protester under skydning afgives først mundtligt til skydelederen, der efter forholdene enten:
a.
selv afgør protesten. Såfremt skytten/idrætsforeningen ikke er tilfreds med
denne afgørelse, skal protesten forelægges juryen.
3

b.

forelægger protesten for juryen, der forinden afgørelse, kan forlange en
skriftlig redegørelse.

8. TJENSTEPISTOLSKYNING
1. PRÆCISION
2. FALDMÅL
Skydeprogrammerne ser således ud:
1. Præcision: Der anvendes duelskive
Prøveserie –
1. serie –
2. serie –
3. serie –
4. serie –
5. serie –
6. serie –

5 skud skydetid 150 sekunder
5 skud skydetid 150 sekunder
5 skud skydetid 150 sekunder
5 skud skydetid 20 sekunder
5 skud skydetid 20 sekunder
5 skud skydetid duel
5 skud skydetid duel

2. Faldmål: Der anvendes 5 faldmål pr. skytte
2.1 Der gennemføres 5 omgange, hvoraf gennemsnittet af de 4
hurtigste omgange tæller til konkurrencen.
2.2 Skydeafstanden er 12,5 meter.
2.3 Der skydes mod gennemskydelige faldmål, der har en diameter
på max. 20 cm
2.4 Der anvendes speedtimer til start af skydning og registrering af
skydetid.
2.5 Der kan anvendes max 13 patroner pr. omgang.
2.6 Der kan max. bruges 20 sekunder pr. omgang. Bruger skytten
mere tid, bogføres skytten med 20 sekunder.
2.7 Det er skyttens resultat fra den indledende runde, der tæller til
holdskydningen.
2.8 De otte bedste skytter fra den indledende runde skyder finalerunde
2.9 Finalerunden skydes som shoot-out, hvor to skytter har hver tre faldmål. Den,der
først vælter sit tredje mål (efter at have skudt og væltet de to første), har vundet. En
finalist taber omgangen, hvis han vælter modstanderens tredje mål før sit eget. Der
skydes bedst ud af tre omgange.

2.10
2.11
2.12

I kvartfinalerunden skyder nr. 1 mod nr. 8, nr. 2 skyder mod
nr. 7, nr. 3 skyder mod nr. 6 og nr. 4 mod nr. 5.
I semifinalen skyder vinderen fra 1-8 mod vinderen fra 3-6, og
vinderen fra 2-7 skyder mod vinderen fra 4-5.
I finalen skyder vinderne om guld og sølv og taberne om
Bronze – der skydes bedst af 5 omgange.
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AFSNIT 2.
BESTEMMELSER FOR STÆVNEVIRKSOMHED
1.

AFSNIT: DMI LANDSSKYTTESTÆVNE

1.1.

Stævnets opdeling.
Omfatter flg. 8 skydninger med sportsvåben:
Skydning nr. 1 til 4. GP/SP helmatch og hurtigskydning.
Skydning nr. 5 + 6: Sportsriffel – halvmatch/60 sk. Liggende.
Skydning nr. 7 + 8: STGV 300m halvmatch/hurtigskydning.
Skydning nr. 9 Præsision og faldmålsskydning
Deltagerne medbringer selv ammunition til alle skydninger.
Der skydes i klasserne ”Mesterskabsklasse” og ”Åben klasse” i skydning 1 til 8
Skydning nr. 9 er der åben klasse med fri fatning.

1.02.

Stævnets varighed.
Stævnet søges afviklet over 2 dage fredag og lørdag
Følgende gennemførelse af stævnet bør tilstræbes:
Dag 1: Fredag 50 meter riffel samt pistolskydning Kammeratskabsaften
Dag 2. Lørdag: 300 meter riffel samt pistolskydning med efterfølgende præmieoverrækkelse.

1.03.

Bemærkninger til DMI landsskyttestævne.
a.

b.
c.

d.

e.

Antal deltagere:
Hver forening må stille med hold som består af:
Pistol: 3 forud anmeldte skytter. (Dog er det 2 skytter på sportspistol)
Riffel: Riffel 2 forud anmeldte skytter.
Holdet (holdene) skal være tilmeldt samt anmeldt til stævnesekretariatet
inden første holdskytte fra pågældende forening påbegynder sin skydning.
Påklædning
ISSF reglement tilstræbes at følges.
Mesterskaber
I hver af de 9 skydninger konkurreres om holdmesterskab.
Landsskytte er den skytte, der inden for en disciplin sammenlagt opnår højeste pointsum. Ved pointlighed indrangeres efter antallet af x10.
Præmier:
Individuel mesterskab
DMI præmiebestemmelser
Holdmesterskab:
DMI præmiebestemmelser
Landsskytte Grovpistol
DMI erindringspræmie
Landsskytte Sportspistol
DMI erindringspræmie
Landsskytte Sportsriffel
DMI erindringspræmie
Landsskytte Standardriffel
DMI erindringspræmie
Landsskytte tjenestepistol
DMI erindringspræmie
Minimumskrav:
Skydeudvalget kan fastsætte, at en skydning kun skal gennemføres, såfremt der er minimum 5 (fem) deltager tilmeldt i disciplinen /klassen.
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Ved så stor tilmelding, at stævnet ikke kan gennemføres som planlagt jf.
pkt. 1.02., kan Skydeudvalget indfører adgangsbegrænsning.
1.4

Generelt.
Diverse Vandrepræmier administreres af Skydeudvalget.
Tillæg
SKYDEUDVALGETS MAIL/TELEFON OG SAMMENSÆTNING
DEC 2018.
Orlogskaptajn K. A. Trap (formand)
Tlf.: 25164228 mail: kristen.trap@gmail.com
Chefsergent Paul Erik Sørensen (resultater)
Tlf.: 20466352, mail: Peps1@tdcadsl.dk,
Seniorsergent J. Erlandsen, (riffel)
Tlf.: 22501073 mail: erlandsenjrn@gmail.com
Seniorsergent F.H.O. Andersen (Pistol)
Tlf. 20274213 mail: fhoa@stofanet.dk
Oversergent Henning Møller (riffel)
Tlf. 40416667 mail: henningmoller@post.tele.dk
Oversergent Gitte V. Nielsen (stævneadministration)
Tlf. 26115010 mail: gtvn@msn.com
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