Udgave 2003

Bestemmelser
for
Kystartilleriforeningens mesterskab
i skydning med salonriffel

1. Generelt.
Der afholdes årligt et mesterskab i skydning med salonriffel kal. 22
Forretningsudvalget udpeger den afdeling som arrangerer mesterskabet.
Mesterskabet afholdes i en weekend og omfatter skydning, festmiddag og herunder præmieudlevering, samt indkvartering og frokost lørdag samt morgenmad søndag.
2. Program.
For skydningen er der fastlagt følgende program
5 prøveskud og
20 gældende skud mod præcisionsskive
3. Individuel- og holdkonkurrence.
a. Skydningen omfatter en individuel konkurrence og en holdkonkurrence for henholdsvis
medlemmer og damer.
b. Vinder af den individuelle konkurrence er den skytte der opnår flest point.
Ved pointlighed er den skytte bedst, som har flest 10’ere, 9’ere, 8’ere o.s.v.
c. I holdkonkurrencen deltager der 5 fra hver afdeling..
Det er tilladt at tilmelde mere end 1 hold i holdkonkurrencen.
Kombinerede hold mellem 2 eller flere afdelinger er tilladt.
4. Skydningens gennemførelse.
a. Skydningen gennemføres med våben fra arrangøren eller en i området værende skytteforening.
b. Skiver og ammunition leveres af skydelederen til en pris fastsat af arrangøren
c. Forud for skydningen anmeldes holdsammensætningen til skydelederen
d. På banerne er indskudte våben fremlagt.
e. Der kan foretages lodtrækning om skydehold og baner
f. Inden skytterne går på banen, udleveres ved indskrivning:
25 stk patroner
1 stk skive mrk. med ”prøveskud”
10 stk nummererede skiver med hver to skivetegninger der benyttes til de
gældende skud.
g. Under skydningen er det kun tilladt at understøtte riflen med skydegaffel i trefod.
Skytten gennemfører skydningen fritstående, uden at støtte kroppen mod skydebord
h. Der skal under skydningen være ro på standpladserne.
i. Der afgives indtil 5 prøveskud i skiven mrk. ”prøveskud”. Det er tilladt skytten at se skiven efter hvert prøveskud. Afgives mindre end 5 prøveskud, skal resterende ammunition
afleveres sammen med skiverne ved kontrollanterne.
j. Der må kun skydes 1 gældende skud i hver skivetegning.
k. Efter skydning afleveres skiven mrk. ”prøveskud” samt øvrige skiver og evt. overskydende
ammunition fra prøveskydningen til kontrollanterne.
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l. Skivekontrol udføres af et kontrolhold, der består af uvildige personer fra den skytteforening hvor vi er gæster.
Kan dette ikke lade sig gøre, da af personer, udpeget af Forretningsudvalget, der ikke selv
deltager i skydningen.
Der anvendes skuddorn ved skud der er vanskelige at bedømme. Såfremt der ikke er enighed om et skuds talværdi, afgøres dette af skydelederen. Der kan anvendes elektronisk skivekontrol og sammentælling.
5. Præmier.
a. Individuelle præmier og holdpræmier er udsat af Kystartilleriforeningen.
Af praktiske grunde bestilles og afhentes præmierne af arrangøren.
Beløb anvendt til præmie afregnes med hovedkassereren.
b. Der er udsat præmier til de skytter der placeres som nr. 1, 2 og 3
c. Til skytterne der vinder holdkonkurrencen tildeles præmier.
d. Endvidere tildeles det vindende hold i medlemsrækken Jørgen Kehling–pokalen for 1 år.
Det vindende damehold tildeles Kystartilleriforeningens pokal for 1 år.
6. Skydeledelse.
Skydeleder udpeges af arrangøren.
7. Resultatopgørelse.
De opnåede resultater føres af arrangøren på overskuelige lister.
Placeringer, såvel individuelle som holdplaceringer, meddeles først under festmiddagen i
forbindelse med præmieudleveringen.
8. Sekretariat.
Sekretariat oprettes af arrangøren i aflukket rum, således at resultaterne kan bedømmes uden
skytteindblanding.
9. Indkvartering.
Indkvartering varetages af arrangøren til overkommelig pris.
Skytterne indkvarteres fortrinsvis som mandskabsindkvartering på kaserne eller tilsvarende.
10. Forplejning.
Forplejning tilrettelægges ved arrangørens foranstaltning
Efter stævnet arrangeres en festmiddag. Herunder udleveres præmier og pokaler, hvorefter
samtlige resultater er tilgængelige.
Forretningsudvalget
Ovenstående ændringer er vedtaget på delegeretmødet den 5. oktober 2003 og gældende fra
samme dato.
Herluf Ruge
Præsident

Gert Juhl
Dirigent
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