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Invitation til sommerturnering 25m pistol 2018 

 

Skydeprogram:  
Standardprogram - Finprogram - Grovprogram (22 - GR – GPA – GP32 –FRI )  

 

Turneringsregler 
De generelle regler, som er vedtaget i DGI, følger herunder de særlige regler, som er bestemt i turne-

ringsudvalget for DGI skydning Nordjylland.  

 Foreningen kan stille et eller flere hold på grov-, fin- eller standardpistol.  

 Turneringen skydes som hjemmebaneturnering.  

 Der skydes 3 gældende skydninger. 

 Det hold med flest point i hver gruppe har vundet.   

 8 i hver gruppe. Den sidste gruppe er fleksibel med antal hold.  

 Holdene bliver inddelt efter resultater fra sidste år, så vidt det er mulig.  
 Deadline for indsendelse af resultater er: 27/5 – 1/7 – 19/8  

Foreningshold  
Reglerne til DM er lavet om igen. Nordjylland må kun stille med 4 hold i hver klassegruppe. 

Derfor er det de 4 bedste hold (dog ikke mix hold), der for lov til at stille hold til DM, i hver klasse-

gruppe 

Hvis de vindende skytteforeninger ikke kan stille med et hold til DM vil pladsen gå videre til det næste 

hold. 

 

Et hold består af 4. skytter.  
1. Fin - det står frit for om man vil stille med rene hold eller mix hold. Alle skytter på et hold an-

vender cal.22.( fri klasse skytter kan ikke være på hold ) 

2. Standard - Samme regler som for Fin. 

3. Grov  - MIX hold, GR – GPA – GP32 efter eget valg. Dog må der ikke være mere end 2 skytter 

på et hold som anvender GP32. 

 

Der udsendes indberetningsskema som skal benyttes. Anden form for indberetning accepteres ikke.  

 

Deltagelse i turneringen koster pr. hold 120 kr. Individuel deltagelse er gratis.  

Fri klasse skytter deltager individuelt.  

 

Deadline for tilmelding af hold er den 6 Maj 2018 på pistolturnering@gmail.com 
 

 Individuelle skytter bliver automatisk tilmeldt, ved første indlevering.  
 Der bliver udsendt et indberetnings skema og en turneringsplan inden D. 20 Maj 

Medaljer 
 Medaljer : guld – sølv - bronze til vindende hold i hver gruppe.  

 Individuelle skytter skyder om guld–, sølv– og bronze medaljer i hver klasse 

 Medalje fordeling individuel:   

Børn og Jun klassen:    1 - 4 – 7  

Alle andre klasser:        1 – 6 – 11 

For at få medalje skal man have skudt alle runderne i turneringen. 

 
Resultatformidler til turneringsleder Allan L Nielsen på 

pistolturnering@gmail.com 
 

Mvh. Pistoludvalget i DGI Nordjylland. 


