Regler för Hallandsserien Nordisk Trap fr.o.m. 2012-02-22
Hallandsserien följer Svenska Skyttesportförbundets reglemente för Nordisk Trap med nedanstående tillägg
enligt beslut på Hallands lerduve- och viltmålsektions årsmöte/planeringsmöte 2012-02-22:
§ 1 - Förutsättningar
• Serien skjuts om möjligt med 6 lag i varje div. och varje klubb äger rätt att delta med ett eller flera lag.
• En skytt i Hallandsserien får endast representera den klubb som han normalt tävlar för i Nordisk Trap.
• Klubb med endast ett lag anmält får utnyttja samtliga skyttar i klubben utan förbehåll.
• Klubb med flera lag anmälda måste komma med en laguppställning för respektive lag (obegränsat antal
skyttar) innan serien startar. En skytt som är anmäld i ett lag får ej under några omständigheter skjuta
för ett annat lag i klubben. Tillkommande skyttar kan komma med i laguppställningen under
förutsättning att det anmäls till resultatansvarig innan deltagande i sin första match.
• Anmälan av deltagande lag med kontaktnamn och telefonnummer ska ske i god tid, dock senast i
samband med Hallands Skyttesportsförbunds planeringsmöte.
• Avgifter för serielag ska betalas innan serien startar.
• Resultat skjutit före fullgjord betalning kommer ej att ingå i slutresultatet (noteras som wo).
§ 2 - Utrustning och ansvar
• Samtliga skyttar ska inneha Skyttekort och betald Tävlingslicens.
• Samtliga skyttar ska ha märkning på skjutväst för kolvkammen, enligt Sv. Skyttesportförbundets regler.
• Det är varje skytts skyldighet att ha god kännedom om säker vapenhantering, och därmed hur man
hanterar vapen på en skjutbana.
• Man ska uppträda sportsligt och visa gott omdöme.
§ 3 - Skjutdag
• Ordinarie skjutdag är lördag kl 13. Är lagen överens kan man skjuta vid ett annat tillfälle under veckan.
• Det är tillåtet att skjuta en vecka innan ordinarie skjutomgång.
• Dispens kan sökas hos juryn för att skjuta veckan efter ordinarie skjutomgång. Detta ges endast i
undantagsfall, och då krävs det en särskild anledning för att skjuta upp matchen.
§ 4 – Tillvägagångssätt
• Man skjuter 50 skott/skytt. Tillåtet att delta med fyra skyttar, de tre bästa resultaten räknas.
• En femte skytt kan delta för att träningsskjuta. Det ska innan matchstart meddelas lagledaren i det andra
laget vilken skytt som inte deltar i matchen.
• Protokoll ska föras i två exemplar, ett till vardera lagen. Båda protokollen ska undertecknas av
lagledare.
• Minst tre domare ska utses. En huvuddomare, en sidodomare och en protokollskrivare. Är domarna inte
eniga i sitt beslut döms en ny duva.
•
Om resultattavla används är det den som gäller om det inte stämmer med protokollskrivarens resultat.
§ 5 – WO
• Om lag uteblir från överenskommen matchtid betraktas detta som WO. Vid WO skjuter det andra laget
med neutral domare, och rapporterar sedan in resultatet som vanligt, dock med underskrift av domare.
§ 6 - Resultatredovisning
• Resultat skickas till resultatansvarig via mejl eller telefon. Hemmalaget ansvar för inlämning.
• Resultat ska vara inlämnat senast söndag kl. 19.
• Om resultat ej lämnats in inom angiven tid, blir det fem duvors avdrag för hemmalaget.
• Om jury beviljat dispens för uppskjutande av match ska detta meddelas resultatansvarig i god tid innan
skjutomgångens slut. Det är hemmalagets ansvar att meddela resultatansvarig.
§ 7 - Protester
• Ev. protester avgörs av vald jury. Om protest föreligger ska detta anmälas i samband med
inrapportering av resultat. Resultatansvarig vidarebefordrar protesten till juryn, som tar beslut.

§ 8 - Annat

•

•

Hallandscupen är öppen för samtliga skyttar i Halland. Cupen skjuts under Hallandsserien och avslutas
vid DM eller vid annat tillfälle som juryn beslutar. Vid lika resultat gäller Sv. Skyttesportförbundets
regler för särskiljning. Avgift för Cupdeltagare ska betalas innan Cupens start.
Förslag till ändring av detta reglemente skall vara lerduvesektionen tillhanda senast en månad före
avsett planeringsmöte. Juryn har rätt att göra mindre ändringar/tillägg under seriens gång. Om så sker
ska ändringar/tillägg tas upp på nästkommande ordinarie årsmöte/planeringsmöte i lerduvesektionen.
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