
Turneringsregler for 15 M & 25 M 

 
 

DGI regler  
Regler efter skyttebogen er gældende. 

15 M holdturneringen. 

Cal. 22 og luftpistol skydes som hjemmebane. 

 

 

Der skydes 4 runder i løbet af turneringen. 

Holdende deles ind i grupper, hvor hver gruppe indeholder 9 hold. Hvis er der hold der 

ikke stiller op i en af grupperne, så rykker det bedste hold op fra den næste gruppe op. 

(Grupperne fyldes op). Den sidste gruppe er fleksibel med antal af hold, hvor den 

bedste rykker op. 

Et hold består af 4 skytter fra samme skytteforening. 

Holdet sammensættes på tværs af alle klasser (KAP) indplacering. 

En skytte må kun skyde på et hold hver runde. (Man må gerne skifte hold mellem 

runderne.) 

BK og Fri klassen må ikke være på hold. 

 

 

 

 

 

25 M GROV mix hold. 
Skydes som hjemmebaneturnering. 

Et hold består af 4 skytter fra samme skytteforening. 

Der er frit valg mellem GPA eller GR. Der må bruges 1 skytter, der skyder GP32, eller 

FRI klassen. 

 

     25 M STR og FIN mix hold. 
     Skydes som hjemmebaneturnering. 

Et hold består af 4 skytter fra samme skytteforening. Holdet sammensættes på tværs 

af alle klasser (KAP) indplacering. En skytte må skifte hold mellem runderne, men må 

dog kun skyde på 1 hold hver runde. 

Fri klassen må ikke være på hold. 

     Turneringen afvikles over 3 gange. 

Man må gerne aftale med naboklubben, at man mødes i de forskellig runder. 

 

 

Vinderen  
af Holdturnering 15 eller25 Mer det hold, der har skudt flest point i sin gruppe. Hvis der 

er pointlighed er det den sidste runde, der afgøre, hvem der vinder. 

Er der stadig lighed er det anden sidste osv. 

Præmier hold: Der uddeles guld, sølv og bronze i hver gruppe. 

 

Medalje  
fordeling individuel 15 og 25 M  

Børn og Jun klassen: guld, sølv og bronze 

Alle andre klasser: guld, sølv og bronze  

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


