Informasjon om grovfeltfinaler LS 2019
Skyttere er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med denne informasjon på forhånd, da den ikke blir
lest opp eller gjennomgått før eller underveis i finaleskytingen.

Sted:
200 meter bane.

Opprop:
Oppropstid for finalene blir opplyst på www.dfs.no, samt ved oppslagstavle på arenaen. Selve
oppropet skjer samme sted som ved baneskytingene på 200 meter.
Skytterne må være på plass ved oppropstelt på oppropstiden.
Skytterne skal sitte på sine nummererte plasser tilsvarende som for skivefordelingen.
10 minutter etter at oppropet har startet blir skytterne sendt inn på standplass.

På standplass:
Du er selv ansvarlig for å vite hvilken skive du skal skyte på. Navn står nederst på monitor.
Når alle er på plass på standplass gis skytterne 2 minutter til klargjøring og lading.
Etter to minutter starter skytingen.
Det blir ikke spurt om skytterne er klare!
Det benyttes vanlig ild-kommando.

Figur:
LS 1/10 figur.

Skyteopplegg:
Alle klasser:

6 skudd kne og 6 skudd liggende i samme serie. Skytetid 110 sek.

Finaleskytingen gjennomføres med utgangsstilling knestående ferdigstilling, fullt grep om
kolbehalsen, våpenet ladd og forskriftsmessig sikret. Korrekt ferdigstilling skal være inntatt
senest på kommando «klar». På kommando «ild» kan sikring oppheves og våpenet tas opp i
anleggsstilling.

Diverse regelverk:
•
•
•
•
•

Det anvises på monitor – samlet antall treff/innertreff vil vises, samt treffbilde av skuddene.
Ved feilskyting gjelder DFS sitt regelverk (se Skytterboka pkt. 8.140).
Skudd det er feil med kan erstattes innenfor skytetiden. Dette må forevises
standplasskontrollør etter at serien er skutt.
Det skal kåres mestere i klassene: 3 -5, V55, EJ, 2.
Ved likhet om de tre første plassene i hver klasse er det omskyting. Skyttere som ligger an til
dette, og som har skutt i lag før finalelaget i grovfeltskyting, bes holde seg ved oppropsteltet
og klar for eventuell omskyting. Eventuell omskyting vil bli gjennomført umiddelbart etter
finalelaget i grovfeltskyting er ferdig anvist. De skytterne som leder de enkelte klasser før
finalelaget i grovfeltskyting, skal følge anvisning fra standplass.

Finalelaget i grovfeltskyting
Siste finalelag består av følgende skyttere:

•
•
•

Feltlaget - de 15 beste skytterne totalt etter 30-skudden i klasse 2 – 5, V55 og EJ.
De 5 beste skytterne i hver av klasse V55, 2, EJ.
Anvisningen ledes av speaker.

