Retningslinjer for Old Boys skeet-stævner efter 1977-reglerne.
Styregruppen for Old Boys Skeet har fastlagt følgende retningslinjer for Old Boys skeet-stævnerne i
2016:
• Et OB-stævne gennemføres efter skeet-regelsættet fra 1977 – med dengang gældende kaste
længde på 66 m. +/- 1.
Omskydningsregler: Der skydes om til en hel serie på 25 duer, hvis der fortsat er lighed mellem
skytterne, skydes endnu en hel serie på 25 duer. Ved fortsat lighed skydes en standplads ad gangen
indtil en skytte har ramt flere duer ved samme antal forsøg.
• Et OB-stævne omfatter 4 serier af 25 duer i alt 100 duer + evt. omskydninger.
- Skytterne klassificeres i A- og B-række efter afslutningen af alle 4 serier
- Skytter med samme samlede score placeres i samme række
- Der er præmier til mindst 5 skytter i hver række
• Deltagerpris for alm. OB-stævne er 300,- kr.
- 150,- kr. tilfalder den arrangerende klub som betaling for duer m.m.
- 150,- kr. + evt. sponsorgaver anvendes til præmier
• Deltagerpris ved det officielle DM for OB er 500,- kr.
- Betalingen omfatter både individuel deltagelse og hold-konkurrence (4 pers.)
- 150,- kr. tilfalder den arrangerende klub som betaling for duer m.m.
- 350,- kr. + evt. sponsorgaver anvendes til præmier
- Deltagelse i det officielle DM for OB kræver ikke kvalifikation
• Officielle deltagere i OB-stævnerne skal senest fylde 50 år, i den igangværende sæson.
• Den arrangerende klub kan bestemme, at skytter, der er yngre end 50 år, kan deltage udenfor
konkurrence eller i særskilt junior-række.
• OB-stævnerne indarbejdes i DFF´s stævnekalender og placeres af sektionsformanden for skeet i
samarbejde med de klubber, der ønsker at afholde stævner.
• Tilmelding til stævner foregår via DFF´s hjemmeside eller direkte til arrangerende klub senest
onsdagen forud for stævnets afholdelse.

• Den arrangerende klub har ansvaret for stævneforløb herunder registrering af resultater, inddeling
af skytter i rækker og præmieuddeling.
Vi håber på stor opbakning til OB-stævnerne i 2016.
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