Landsdelskretsmesterskap feltskyting.
Landsdelskretsmesterskap i feltskyting arrangeres hvert år og etter turnus i de fire samlagene i
Mørekretsen.
Stevnet følger DFS sine gjeldende stevneregler og skyteprogram som beskrevet i Skytterboka Kap.
11.
Finfelt skal ha innskytingshold
Hovedskytingen - 30-skudden - skal skytes på 5 kjente avstander. (Max-avstander. Jamf.skyteboka)
Rekruttklassene skyter sine standardprogram etter Skytterboka på 100 meter
Minst ett hold skal skytes knestående for senior og ett hold i junior. Det skal minst skytes fra to ulike
standplasser, helst fem. De beste (antall etter Skytterboka) skyter mesterskapsomgang
AG3 klassen skyter ikke mesterskapsomgang. (Sjå forøvrig i skytereglementet om retningslinjer for AG3
klassen)
Samlagskonkurranse.
Her teller de fire beste skytterne på 30-skudden fra hvert samlag i senior. Skyttere fra kl. 3- 5, 2, EJ og V55
kan delta på laget. De to beste juniorene og to beste eldre rekrutt/rekruttene i rekrutteringsklassene og 4
beste veteranene i V65 og V73
Skytterne på vinnerlagene får utdelt «Samlagsskytingsnåler»
Som ekstraskytinger skal det arrangeres: Stang og Felthurtigskyting som også er åpen for juniorklassen
og ER
Finaler
Det arrangeres finaler for alle klasser unntatt AG3 og kl.1, straks etter hovedskytingen er avsluttet.
På grunn av medaljereglene, bør antall skyttere under finaleskytinga være tilstrekkelig for å få delt
ut medaljene.
Det bør være separate finalehold for veteraner/rekrutter på finfelt.
Finaleskytingene må planlegges godt da denne har lett for å dra ut i tid.
Opplegg for finaler i alle klasser godkjennes av arrangerende samlag.
Det arrangeres ikke finaler i Stang og Felthurtigskyting
Vandrepremier:





Mesterskap klasse 3-5
3 aksjer
Beste skytter klasse 3-5 på 30-skudden
3 aksjer
Samlagsskyting senior
5 aksjer Utgått
Samlagsskyting rekrutt/junior
5 aksjer Utgått
Etter hvert som pokalene i samlagsskytingene går ut,
utdeles "samlagsskytingsnål" til deltakerne på det
vinnende lag.

Standardpremier .
 Nummer 1 klasse 3-5
 Vinner klasse 2
 Vinner mesterskapet klasse junior
 Vinner mesterskapet klasse Eldre rekrutt
 Vinner mesterskapet klasse Rekrutt
 Vinner mesterskapet klasse V55
 Vinner mesterskapet klasse V65 fin felt
 Vinner mesterskapet klasse V73 fin felt
 Vinner stang
 Vinner stuper
Medaljer
 Verneidrettsmedalje vinner klasse 3-5.
 Verneidrettsmedalje vinner junior, eldre rekrutt og rekrutt
 Mesterskapsmedaljer klasse 3-5: 3 gylte pr 100 deltagere og deretter 1 for hver påbegynt 50
 Medaljene skal vere:
Sølv forgylt, kvit bånd med skrå rød stripe nr. 75460
 Mesterskapsmedaljer i veteranklassene og klase 2: 1 gylt og en sølv
Medaljene skal vere:
Sølv forgylt, kvit bånd med skrå rød stripe nr. 75402
 Medalje vinner Stangskyting
Grønt band Medalje nr.70500
 Medalje vinner felthurtigskyting
Grønt band Medalje nr.70500
 Medalje i ungdomsklassene: 1 Nammo medalje og 2 DFSU medaljer
DFSU medaljen skal ha feltfigur i båndet
Når en skytter står til Verneidrettsmedalje, men har denne fra før, utdeles det stjerne for festing i
medaljebåndet jfr regler for medaljen.
Når en skytter i kl. 3-5 står til mesterskapsmedalje, men har denne fra før, utdeles det stjerne, og det
utdeles stjerne heilt ned til treff/innertreff lik med siste utdelte medalje
Står to eller flere skyttere i kl.3-5 likt til siste medalje, skal alle ha medalje eller stjerne, her må arrangøren
etterbestille det nødvendige antall. Det same gjeld for DFSU medaljene, (Mørekretsens ansvar)
Mesterskapsnål tildeles vinneren i senior.
Leder i Mørekretsen sitt ansvar:
Alle mesterskapsmedaljene i kl. 3-5 og veteranklassene,
Mesterskapsstjerner, Stang og Felthurtig medaljer, Stang og Felthurtigmerker,
Standardpremier vinnerne, Samlagskytingsnåler, Mesterskapsnål og Vandretrofe
Verneidrettsmedaljene, Nammomedaljene, Diplomer, Engangstrofe.
DFS sender automatisk til Mørekretsen Verneidrettsmedaljene (etter bestilling), Nammomedaljene,
Diplomer, Engangstrofe.
Arrangøren betaler etter regning fra Mørekretsen: Mesterskapsmedaljene kl.3-5 og veteran, Stang og
Stupermerker samt ungdomsmedaljer
Mørekretsen er hovedansvarlig og jury for stevnet. Samlagsleder og ungdomsutvalgsleder i det samlaget
hvor stevnet arrangeres, er kontaktpersoner og kontrollører under planlegging og gjennomføring av stevnet

Ved behov kontaktes Leder for Mørekretsen.
Stang og felthurtigskyting premiers en tredjedel med Stang og Felthurtig merker.
I resultat/premielistene skal det tas med medaljevinnerne, vinnerne av vandrepremiene og i
samlagsskytingene skal navnene på deltakerne på laget tas med
Premie/resultatlister SKAL leggest ut på DFS sitt system for resultatregistrering, samlagenes nettsider
umiddelbart etter at stevnet ble avholdt. Kopi skal sendes de fire samlagslederne, lederne i samlagenes
ungdomsutvalg, samt til Mørekretsens leder og leder i ungdomutvalget
NB! Arrangøren sender presseliste aktuelle lokale aviser og til Norsk Skyttertidende.
Premieinnskudd og arrangementsavgift er fastsatt av styret i Mørekretsen og tatt inn i terminlisten. I tillegg
kan arrangøren kreve «bussbillett». Dette skal i tilfelle godkjennes av Leder i Mørekretsen i hvert enkelt
tilfelle. Gjelder dette også rekrutteringsklassene skal leder i ungdomsutvalget bli kontaktet.
Dette regelverk gjelder fra 1.11.2013
Dette regelverk gjelder fra 24.10.2015
Dette regelverk gjelder fra 10.3.2017
Dette regelverk gjelder fra 08012018
Vedtatt på årsmøtet 08012019

