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KAPITEL 14
FLUGTSKYDNING

1.

AFSNIT: FLUGTSKYDNING (JAGTSKYDNING)
Jagtskydning er en speciel form for flugtskydning, hvor der tages særligt hensyn
til det jagtlignende moment.
Jagtskydningen foregår til et lige antal duer, der kastes som bagduer, sideduer
fra højre, sideduer fra venstre, og spidsduer.
Skydningerne gennemføres i henhold til Dansk Flugtskydningsforbunds regler
for jagtskydning.

2.

AFSNIT: Forbundsmesterskab i flugtskydning.

2.01.

Konkurrencen omfatter, såvel individuelle-, som holdskydninger. Med
mindre andet er anført, afvikles konkurrencerne efter Dansk Flugtskydnings-Forbunds (DFF) gældende regler og konkurrencebetingelser.

2.02.

Skytterne kan møde dagen før, med henblik på afprøvning af konkurrencebanen. Denne del er for skytternes egen regning.

2.03.

Holdlederen deltager i et holdledermøde, hvor programmet for stævneafvikling m.v. vil blive gennemgået af stævnearrangøren.

2.04.

Konkurrencerne består af en 24/40 duers jagtskydning. Der skydes til 2/4
enkelte, og 2/3 doublé/-er i hver retning.
Duernes rækkefølge skal altid være: 1 enkelt og derefter 1 double o.s.v. i
hver retning.
24 duer = 1, 2, 1, 2.
40 duer = 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1.

2.05.

Den individuelle konkurrence.
Skydningerne afvikles i fire klasser:
Mesterklasse.
A-klasse.
B-klasse.
Veteranklasse (skytter, der er fyldt, eller fylder 50 år det år, hvor
stævnet afvikles).
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Det påhviler den enkelte idrætsforening ved tilmeldingen at indplacere
skytterne i rette klasse, baseret på resultaterne fra træningsskydninger. Dog
skal en civilt eller ved et andet militært stævne opnået klasseindplacering
følges, dersom denne giver en placering i højere klasse end den, træningsskydningerne anviser.
Såfremt skytternes placering i præmierækken ikke kan afgøres på antallet
af træffere og afgivne skud, skal placeringen afgøres ved omskydning i.h.t.
til DFF´s gældende regler herom.
2.06.

Klasseinddeling.
Til mesterklassen henregnes skytter med 21-24 trufne duer,
- A-klassen henregnes skytter med 17-20 trufne duer og
- B-klassen henregnes skytter med 12-16 trufne duer.
Den A-skytte, som ved konkurrencen skyder 21 eller flere duer, uanset antal skud, skal rykke op i mesterklassen det følgende år.
Den B-skytte, som ved konkurrencen skyder 17-20 duer eller flere, uanset
antal skud, skal rykke op i A-klassen det følgende år.
Dersom en B-skytte ved en konkurrence skyder 21 duer eller flere, uanset
antal skud, rykker den pågældende skytte direkte fra B-klassen til mesterklassen det følgende år.
En skytte, der ved 2 på hinanden følgende stævner ikke skyder til klassens
minimumskrav kan rykke ned i den underliggende klasse, dersom en, i civilt eller i andet militært stævne opnået højere klasseindplacering, strider
imod dette.
Nedrykning fra mesterklassen ved under 33 trufne duer, uanset antal skud.
Nedrykning fra A-klassen ved under 17 trufne duer, uanset antal skud.

2.07.

Holdkonkurrencen.
Der afvikles holdskydning i mester-, A- og B-klassen. Hvert hold består af
4 forud navngivne skytter, hvoraf de 3 bedst placerede tæller til det samlede resultat. Resultatopgørelsen beregnes af resultaterne fra den individuelle
konkurrence. Derudover afvikles holdskydning i veteranklassen. Hvert hold
består af 3 forud navngivne skytter, hvoraf de 2 bedst placerede tæller til
det samlede resultat.
Såfremt A-/ B- og veteranskytter skal deltage i holdkonkurrencen i mesterklassen, skal disse skyde 40 duer. I disse tilfælde vil det individuelle resultat blive beregnet ud fra de første 6 duer i hver retning.
Dette ændrer ikke skytternes klassifikation i den individuelle konkurrence.
Holdsammensætning skal foreligge skriftligt i stævnesekretariatet før konkurrencens start.
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2.08.
Økonomi.
Udgifter til lerduer og ammunition afholdes således:
Ved diverse prøveskydninger forud for stævnet og ved sideløbende
serieskydninger under stævnet, betales ovennævnte udgifter af deltagerne/idrætsforeningerne.
Til forbundsmesterskabskonkurrencen (jagtskydningen) varetages udgifter til ovennævnte af DMI/FKO.
2.09.

Deltagelse.
For deltagelse i B-klassen skal skytter, der ikke tidligere ved DMI skydning
har opnået 12 trufne duer, ved resultatliste fra to civile skydninger, kunne
dokumentere at have opnået mindst 12 trufne duer i hver skydning.

2.10.

Beskyttelsesforanstaltninger.
Skytterne skal anvende beskyttelsesbriller og høreværn.
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