Til orientering
På grund af tvivl om fortolkning af § 8 fremsendes hermed eks. Som bedes ophængt i klubhuset
RESERVE

§8

Som reserve for en manglende skytte på et hold, kan en hvilken som helst af den respektive forenings øvrige skytter
deltage, såfremt der er indløst licenskort samme år. Hvis reserven har højere gennemsnit end den skytte vedkommende
erstatter meddeles dette modparten inden kampen skydes, og differencen i duer fratrækkes holdet. Hvis dette ikke
efterleves idømmes holdet tab af point og duer, samt idømmes en bøde på kr. 500,00.
TLLÆG TIL § 8
Dersom et hold snyder fratrækkes duer og point i den pågældende kamp, men skytternes snit beholdes.
Selvom holdet kvalificeres til finaleskydning, kan der ikke deltages, dette gælder for hele holdet.
Ligeledes kan der ikke opnås præmie af enhver slags, hverken for holdet eller holdets skytter.
Hvis dette ikke efterleves idømmes holdet tab af point og duer, samt idømmes en bøde på kr. 500,00.

I dette tilfælde er reserven en skytte der ikke er tilmeldt holdet.
Eks.
Poul
20,0
Viggo
18,0
= 71,0 de 4 bedste på holdet
Hans
17,0
Bent
16,0
Christian
15,0
Hvis en reserve skytte bliver indsat og har et snit på 19,0 sker flg.
Reserven afløser Poul som har 20,0 skal der ikke trækkes duer.
Reserven afløser Viggo som har et snit på 18,0 skal der trækkes 1 due.
Reserven afløser Hans som har et snit på 17,0 skal der trækkes 2 duer.
Reserven afløser Bent som har et snit på 16,0 skal der trækkes 3 duer.
Hvis reserven afløser Christian og de 4 bedste også skyder skal der trækkes 3 duer da reserven går
ind på holdet og holdet stiger med 3 duer i snit.
Der trækkes duer hvis differencen er 0,5 duer.
Hvis en skytte der har 20,0 i snit erstattes med en der har 20,4 skal der ikke trækkes duer , men hvis
skytten bliver erstattet af en med 20,5 skal der trækkes 1 due)

Selv om reserveskyttens resultat ikke kommer til at tælle i det samlede
holdresultat skal holdet fratrækkes differencen i duer.
Det resultat reserven skyder skal noteres og holdet`s samlede resultat noteres og
derefter trækkes duer.
En skytte kan kun skyde en kamp på samme kampseddel.
En skytte kan kun skyde på samme hold den samme aften.
Ved tvivl spørgsmål rettes henvendelse til bestyrelsen, ikke på offentlige medier så som
facebook eller lignende.
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