
 

Regler for holdkonkurrencer til JM 10 m. 

 

AIR50 

Der afvikles AIR50 i følgende klasser.  

Junior Riffel (U15, U17 og juniorer må deltage) 

Junior Pistol (U15 1, U17 og juniorer må deltage) 

Herre/dame Riffel 

Herre/dame Pistol 

 

Hvert hold består af en dame og en herre. 

 

De første 25 skud fra de indledende tæller til AIR50 

 

De 4 bedste hold kvalificerer sig til finalen. 

 

1. del af finalen. 

Hold 1 mod hold 3, hold 2 mod hold 4. (seedet fra indledende. Alle hold skyder samtidig) 

Forberedelsestid: 3 min inkl prøveskud. 

Derefter skydes 5 skud af alle holddeltagerne. 

Kommando: Load, Attention, Start. 

Tid: 4 min til 5 skud. 

2. del af finalen. Bronze kampen 

De to hold der tabte (under 1. del af finalen) 

Forberedelsestid: 1 min (ingen prøveskud) 

Der skydes 1 skud af gangen af alle skytter på de to hold. 

Kommando: Load; Attention, Start 

Tid: 45 sekunder. 

Efter hver skud, får det hold der samlet har flest point 1 match point. 

Holdet der først når 3 point vinder. 

3. del af finalen. Guld og sølv kampen 

De to hold der vandt (under 1. del af finalen) 

Forberedelsestid: 1 min (ingen prøveskud) 

Der skydes 1 skud af gangen af alle skytter på de to hold. 

Kommando: Load; Attention, Start 

Tid: 45 sekunder. 

Efter hver skud, får det hold der samlet har flest point 1 match point. 

Holdet der først når 3 point vinder. 

 

Ved uafgjort i finalerne er der shoot-off. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hold konkurrence 

Der afvikles en holdkonkurrence på pistol og en på riffel. 

 

Hvert hold består af 3 skytter. (holdene MÅ blandes mellem herre, dame og juniorer). 

De første 30 skud tæller til holdkonkurrencen. 

 

De 8 bedste hold fra indledende kvalificerer sig til kvartfinalen. 

 

Kvartfinalen foregår ved at hold nr. 1 fra indledende møder hold nr. 8, (match 1). Hold nr. 2 møder 

hold nr. 7, (match 2). Hold nr. 3 møder nr. 6, (match 3). Hold nr 4 møder hold nr. 5, (match 4) 

 

Pistol skydes med hele tal. 

Riffel skydes med decimal. 

 

Forberedelsestid: 5 min inkl prøveskud. 

Der skydes 20 skud i kvartfinalen.  

Skydetid: 25 min. 

 

Vinderne af hver match går videre til semifinalen. De øvrige rangeres fra nr. 5-8 efter resultatet i 

kvartfinalen. 

 

I semifinalen møder vinderne fra match 1 og 4 hinanden og vinderne fra match 2 og 3 møder 

hinanden. 

 

Forberedelsestid: 5 min inkl. prøveskud. 

Der skydes et skud ad gangen, 50 sekunder pr skud. 

Efter hvert skud, får det hold der har flest point 2 match point, ved uafgjort får hvert hold 1 point. 

Der skydes med decimaler. 

Det hold der først når 16 point vinder matchen. 

 

Taberne af semifinalekampene skyder Bronzematch. 

Forberedelsestid: 5 min inkl. prøveskud. 

Der skydes et skud ad gangen, 50 sekunder pr skud. 

Efter hvert skud, får det hold der har flest point 2 match point, ved uafgjort får hvert hold 1 point. 

Der skydes med decimaler. 

Det hold der først når 20 point vinder matchen. 

 

Vinderne af semifinalekampene skyder Guld/Sølv matchen. 

Forberedelsestid: 5 min inkl. prøveskud. 

Der skydes et skud ad gangen, 50 sekunder pr skud. 

Efter hvert skud, får det hold der har flest point 2 match point, ved uafgjort får hvert hold 1 point. 

Der skydes med decimaler. 

Det hold der først når 20 point vinder matchen. 

 


