Regelverk for lagskyting på Landsskytterstevnet

Lagskyting (Skytterboka pkt. 11.229)
Kvalifisering
Summen av de fire beste skytterne fra hvert skytterlag på baneskytingens 25-skudd under LS
kvalifiserer skytterlaget til lagskytingen. Ved poenglikhet rangeres skytterlagene etter
innertierregel på alle fire skyttere. Ved fortsatt likhet om siste plass, prioriteres det laget
med høyest individuell poengsum, deretter nest høyest osv. Ved fortsatt likhet er det den
skytteren med høyest antall innertiere som prioriteres, deretter den med nest flest osv.
Lagets fire beste skyttere velges ut etter følgende regler:
•

•

Etappe 1 og 2 er forbeholdt skytterne fra klasse 1, 2, V55, V65, V73, R, ER, J og EJ.
Disse etappene skytes av de to skytterne i laget med høyest poengsum på innledende
baneskyting uavhengig av klasse og skyteprogram. Den med dårligst rangert 25skuddsresultat skyter første etappe. Den skytteren med det best rangert 25skuddsresultat skyter andre etappe.
Etappe 3 og 4 er forbeholdt skytterne fra klasse 3, 4 og 5. Disse etappene skytes av
de to skytterne i laget med høyest poengsum på innledende baneskyting i de nevnte
klasser. Den med dårligst rangert 25-skuddsresultat skyter tredje etappe. Den
skytteren med det best rangert 25-skuddsresultat skyter fjerde etappe.

Ved poenglikhet mellom nest beste og beste skytter skal det rangeres etter innertierregel.
Ved fortsatt poenglikhet står resultatservice fritt til å tildele skytterne etapper.
To reserver kan erstatte én av de to etappene på 100m, mens to reserver kan erstatte én av
de to etappene på 200/300m. Ved eventuell bruk av reserve, skal dette være den skytteren
fra skytterlaget som har det tredje eller fjerde beste resultatet på 25-skudden innenfor de
klassene som etappen tilsier. Reserven må skyte den etappen skytteren som ikke kunne
delta skulle hatt.
Antall lag som får være med i lagskytingen avhenger av skivekapasitet på den aktuelle
arenaen. Det kan maksimum delta 50 lag.
Gjennomføring
I lagskytingen skyter samtlige etapper 10 skudd. Etappe 1 og 2 skyter 10 skudd liggende på 2
minutter på 100 meter. Etappe 3 og 4 skyter 10-skudd (grunnlag) på 3 minutter på 200/300
meter. Skytterlagene rangeres før hver av de to siste etappene.
Etappe 1-3 gjennomføres med felles anvisning.
Etappe 4 gjennomføres med felles anvisning, med unntak for de beste skivene, som anvises
enkeltvis, styrt av speaker.
Kåring av vinner og premiering
Lagene rangeres etter totalsummen for de fire etappene. Det laget med høyest poengsum
etter fire etapper vinner lagskytingen.
Hvis det er poenglikhet rangeres lagene etter innertierregel på lagets fire skyttere. Ved
fortsatt likhet om de tre første plassene rangeres lagene etter fjerde etappes resultat,
deretter tredje etappe osv. Ved fortsatt likhet om de tre første plassene rangeres lagene
etter fjerde etappes innertiere, deretter tredje etappe osv.

Regelverk for lagskyting på Landsskytterstevnet
Vinnerlaget får aksje i vandrepokal. Man må ha tre aksjer for å vinne pokalen til odel
og eie.
Skytterne på de tre beste lagene tildeles Åse Moa-medaljen i valørene gylt (1. plass), sølv (2.
plass) og bronse (3. plass).

