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Når kampprogrammerne er lagt på hjemmesiden skal i checke om der er kampdage i ikke kan
afvikle. Der er nogle baner som har lukket i nogle af ugerne, der bedes kontaktpersonerne for de
respektive hold tage kontakt med hinanden og aftale hvornår i kan afvikle den pågældende kamp,
måske kan i afvikle den på en anden bane end den oprindelige planlagte. Afvikling af kamp på en
anden bane end planlagt meddeles til den pågældende banes kontaktperson.
P.g.a. nogle baner har lukket i enkelte uger, er der uger hvor nogle hold skal afvikle to kampe.
Vedr. flytning af en kamp efter det øjeblik programmet ligger på hjemmesiden, der skal i tage
kontakt med det hold som der ønskes en flytning med og dernæst meddele ønsket til Per Hansen
eller Frede P. på telefon eller mail.
6 division er i år med 11 hold. Kampene afvikles således.
Første runde:
Alle skyder mod alle, én gang.
Ude-/Hjemmekamp i første runde er fundet ved lodtrækning.
Anden Runde: Starter uge 23.
Første runde deles i A- , B- og C række.
Ude-/Hjemmekamp skydes modsat fra første runde.
A-række:
De fire bedste (1-4) fra første runde skyder én gang mod hinanden. Nr. 1 og 2 rykker op.
B-Række:
De næste fire (5-8) fra første runde skyder én gang mod hinanden om placering 5 til 8.
C-Række:
De sidste tre (9-11) fra første runde skyder én gang mod hinanden om placering 9 til 11.
NB: Første runde skal være afviklet og resultaterne fremsendt senest onsdag i uge 24.
Indviduelt tæller samtlige kampe.
Udsnit fra §3:
Indsigelser mod kampdage skal ske inden den første turnerings kamp bliver skudt, ellers kan man
ikke regne med (garantere) at kampdagen kan blive flyttet. Hold der ikke kan afvikle en kamp
bliver taber, undtaget herfor ved forcemajure.
Skydetiderne er den tid holdene senest skal være på standpladsen.
Turneringsskydningens skytter skal kende reglerne for flugtskydning som ligger på
hjemmesiden.
Eksempelvis gælder § 11 i flugtskydningsreglerne også selvom holdet selv trykker duerne ud.
Skyderesultater med tydelig for- og efternavn sendes som mail i faktisk størrelse og i emnefelt
skrives banenavn til fredep@fredep.dk
Husk gyldigt jagttegn/våbenpåtegning som skal forevises på banen.
Reglerne for Turneringsskydning er revideret i år 2020.
Med venlig hilsen
Turneringsudvalget

