Klassificeringsregler.
Regler for klassificering i Urlev-Stenderup Jagtforening
klassificering af flugtskytter i Urlev-Stenderup Jagtforening. Der tages udgangspunkt i
skyttens aktuelle formåen i klassificering af skytten.

Begrundelse:
At opnå en bedre fordeling af de aktive flugtskytter og sikre fair konkurrence i
rækkerne.
Ved præmieskydning skydes der efter inddeling, M, A, B, C, samt Dame og Veteran,
Dame og Veteran skytter kan valgfrit skyde efter inddeling eller som Dame/Veteran,
Desuden kan C skytter undlade at skyde til doubler ved konkurrencer.
Vejledende klassifikationskrav:
M: Mesterrække 21.0 eller derover i gennemsnit 87,5 %
A: A-række 18,0 eller derover, men under 21,0 i gennemsnit 75 %
B: B-række 15,0 eller derover, men under 18,0 i gennemsnit 62,5 %
C: C-række Under 15 i gennemsnit
Veteran Over 60 år

Tællende resultater:
Der føres regnskab over skyttens resultater ved træning og pokalskydning dog kun i
Urlev-Stenderup Jagtforenings regi.
Juleskydning tælles ikke med. Der er ført resultater i de forgangne sæsoner, som vil
blive brugt til den indledende klassificering.

Det er skyttens 24 duers resultat som er klassificerende. Ved 40 duers serier udtages de
første 6 duer i hver retning,
som gældende.

Sæsonkalender
Sæsonen kører efter kalenderåret.

Op og nedrykning
Hvert år op til sæsonstart foretages en klassificering af alle aktive skytter. Klassificering
gældende for
sæsonen offentliggøres senest ved den første træningsskydning.

Der foretages ikke op og nedrykninger i løbet af sæsonen.

Oprykning foretages når en skytte, efter en afsluttet sæson, har opnået et samlet
gennemsnit som
overstiger klassifikationskravet.

Nedrykning foretages når en skytte i 2 sæsoner efter hinanden, har været under
klassifikationskravet for skyttens
aktuelle række. En skytte som vinder sin række til pokalskydningen, kan ikke rykke ned i
en lavere række
den efterfølgende sæson.

Frivillig oprykning
Det er en skyttes frie valg at rykke op i en højere klasse end gennemsnittet berettiger
til.
Der kan naturligvis ikke rykkes til en lavere række.

Nye skytter eller skytter uden resultater
I den situation, hvor en skytte mangler resultater, som gør en klassificering mulig, må
der undtagelsesvis kigges i skyttens træningsresultater i indeværende sæson og dernæst
tilbage i den senest afsluttede sæson hvor skytten har været aktiv.

Såfremt en skytte møder op til pokalskydning eller anden klasseopdelt skydning, uden
forud registrerede skydninger, eller klassificeringsbeviser, vil denne automatisk blive
placeret i M rækken.

