DFF Landsfinale

Formål:
DFF Landsfinale, har til formål at fremme skydningen, især for bredden.
Det er et ønske, at alle kan deltage i turneringen, uanset skydefærdigheder.
Alle holdturneringer i hele landet, er velkommen til denne finaleskydning.
Alle kendte turneringer indbydes, og bestemmer selv, hvorvidt de ønsker at deltage.

Regler:
DFF Landsfinale er delt op i 4 serier.
Disse serier er differentieret på holdets gennemsnit til 24 duer, fordelt således:
Serie 1
over
88
Serie 2
mellem
77 – 87,99
Serie 3
mellem
70 – 76,99
Serie 4
under
69,99
Alle hold som skal tilmeldes sendes til den ansvarlige for tilmeldingerne med følgende indhold:
Skytters navn
Foreningsnavn
Serie
Der udarbejdes en tilmeldingsblanket, som kan udfyldes og returneres.
Skydningen afholdes hvert år, den anden søndag i september.
Det er tilladt for hver holdturnering at tilmelde 2 hold i hver serie.
Der skydes efter DFF regler.
Der skydes i hold af 4 skytter, alle skytter skyder til 40 duer med tre doubler.
Alle 4 skytters resultat tæller.
Der er fri skydestilling til DFF Landsfinale.
Det er kun muligt for en person, at skyde for et hold til DFF Landsfinalen.
Det er op til holdet selv, om man ønsker at trykke duerne selv, eller om man ønsker at
dommeren skal trykke.
Hvert hold skal senest 15 min. før skydetid henvende sig i sekretariatet og få udleveret
skydekort.
Det er banens ansvar at stille med 8 dommere.
De på banen valgte dommere tager sig af hvert sit hold, og følger holdet gennem hele banen.

Spørgsmål henvendes til Andreas Jensen, på andreas.jensen@3f.dk el. 27773500

DFF Landsfinale
Præmier:
Diplomer til de første tre i hver serie.
Overskuddet fra indskuddet går til patronpræmier.
1. præmie = 1000 patroner
2. præmie = 750 patroner
3. præmie = 500 patroner

Økonomi:
Det koster kr. 500 pr. hold, at deltage i finaleskydningen.
Foreningen som afholder stævnet, honoreres med kr. 1,50 pr. due der er kastet.
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