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§ 1: Regler
Der spilles efter de internationale spilleregler, afvikling af DM Præcisionsskud er tilpasset danske forhold.

§ 2: Tidsskema
TU udarbejder et tidsskema for afvikling af DM med tidspunkter for alle spillere, tider til tæppe rokering og
tider til skift af spillere.
Skemaet skal offentliggøres og sendes til alle deltagere senest en uge før turneringen.

§ 3: Rækker
Der spilles i Åben, Kvinder, Veteran og Junior række.

§ 4: Afvikling
Alle tilmeldte spillere skyder hver en indledende runde
De 8 bedste i hver række går videre til kvartfinalen.

§ 5: Point lighed
I tilfælde af 2 eller flere spillere i en række har lige antal point gøres følgende
1.
2.
3.
4.
5.

Man tæller først hvem der har flest 5 point – hvis det er ens
så tæller man hvem der har flest 3 point – hvis det er ens
så tæller man hvem der har flest 5 point i figur 5 – hvis det er ens
så tæller man hvem der har flest 3 point i figur 5 – hvis det er ens
så tæller man hvem der har flest 1 point i figur 5

Skulle 2 eller flere spillere fortsat stå lige gøres følgende:
1. hvis 2 spillere har ens point foretages en omskydning på alle 5 figurer fra 7 meter – skyder
1 mod 1.
2. hvis 3 spillere har ens point foretages en omskydning på alle 5 figurer fra 7 meter – skyder mod
hinanden samtidig.
3. hvis 4 spillere har ens point foretages en omskydning på alle 5 figurer fra 7 meter – her skyder
spillerne 1 mod 1 efter lodtrækning.
4. hvis 2 eller flere spillere stadig er helt lige i point foretages endnu en omskydning på alle 5 figurer
fra 7 meter.

§ 6: Kvartfinalen
Når alle 8 kvartfinalister er fundet i hver række fortsætter turneringen efter det af TU udsendt tids- skema.
Spillerne fordeles i hver række på følgende måde:
1 mod 8 – 2 mod 7 – 3 mod 6 – 4 mod 5
De 4 bedste i hver række går til semifinalen.
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§ 7: Semifinalen
Placeringen fra kvartfinalen viser hvem der er 1-4 i semifinalen
1 mod 4 – 2 mod 3
I finalen skyder vinder af 1 mod 4, mod vinder af 2 mod 3. Der
spilles ikke om 3. og 4. pladsen begge får bronze.

§ 8: DIF medalje
DM Præcisionsskud åben række og kvinde række er DIF mesterskab og vinderen får en DIF medalje

§ 9: Turneringsledelse.
TU er turneringsledelse og alle uforudsete problemer afgøres af udvalget. Eventuelt
behandlede sager kan ankes (se afsnit 09-02)
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