REGLEMENT FOR MIDT-NORSK CUP 2009.
1. Deltagelse.
Stevnene skal være åpne for skyttere fra hele landet.
Klassene AG3, Jeger og Aspirant deltar ikke i MNC
2. Skyteprogram.
Det arrangeres 6 stevner med 25 skudd og mesterskapsomgang i henhold til DFS
Reglement. 35 skudd teller for 200 m og 100 m. For klasse 1 og 2 er 25 skudd tellende.
3. Poenggivning.
Plass-siffer legges til grunn for poenggivingen.
De 5 beste av 6 MNC-stevner teller sammenlagt.
De inntil 20 beste i hver klasse får poeng etter følgende skala.
26, 22, 19, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 poeng.
4. Rangering.
Rangeringen av de inntil 20 beste i hver klasse skjer på følgende måte.
I MNC-stevner skal DFS reglementet benyttes ved poenglikhet i alle klasser.
Om det ikke er mulig å skille en eller flere skyttere med samme poengsum, skal alle skyttere få
samme antall MNC poeng etter plassen de deler. Eks 3 skyttere deler 4.plassen. Etter overnevnte
regel får alle 3 skyttere 17 poeng.
5. Skyting før offisiell stevnestart.
I de tilfeller arrangørlaget lar sine egne skyttere skyte før terminfestet skyting skal starte, skal
skyttere fra andre skytterlag som ønsker å skyte ha anledning til dette.
6. Avlysning/Utsettelse/Avbrytelse.
Dersom MNC stevne avlyses, utsettes eller avbrytes er det opp til MNC- administrasjonen å finne et
erstatningsstevne. Ingen stevner kan avlyses uten at det
foreligger skriftlig varsel til samlag/MNC-administrasjon. Dersom stevnet avlyses bør samlag/MNCadministrasjon få beskjed senest 2 uker før stevnestart.
7. Poenglikhet i sammendraget.
Ved poenglikhet i MNC sammendraget rangeres de foran som har flest klasseseirer, 2.plasser,
3.plasser osv. Eventuelt også vil det 6 stevne telle som rangering.
8. Avgift.
Skytterlag som arrangerer MNC stevne skal kreve inn en avgift på kr. 20,- pr. skytter
For samtlige skyttere som deltar på stevnet. (Unntatt for klasse Aspirant, Jeger og AG3)
Avgiften sendes MNC-administrasjon etter at stevnet er avholdt. Konto.1202.3958374
Adr. Midt-Norsk Cup v/Bent Eliassen, Flatåsenget 35 G, 7099 FLATÅSEN
Avgiften går til dekning av administrasjon og premier.
I tilegg til dette skal arrangøren av MNC stevne betale en arrangementsavgift
På Kr. 350,- som benyttes i forbindelse med premiering i MNC.
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9. Jury.
Einar Hagemo, Byneset Skytterlag og Bent Eliassen, Trondhjems Skytterlag og en person fra det
arrangørene lag oppnevner, vil være jury ved behov.
Avgjørelser som tas av denne jury er endelig og kan ikke ankes.
10. Premiering.
Resultatet for de 5 beste sammenlagt etter 6 stevner danner grunnlaget for premiering. Antall
premierte vil variere etter deltagelsen i de forskjellige klassene.
Som utgangspunkt skal 20 % av seniorene premieres og minst 30 % av rek/Jr.
11. Lagskyting.
Det laget som har laveste plass-siffer på sine 4 beste skyttere vinner lagskytingen.
i 4-mannslaget må minst en skytter være fra 100 m klassene. Eventuelt tilsvarende må en av
skytterne være fra 200/300m klassene.
Ingen forhåndspåmelding av lagene.
Lagskytingspoengene utregnes av MNC-administrasjon etter ajourførte sammenlagtlister etter hvert
stevne.
Ved likt plass-siffer teller høyeste poengsum for gjeldene skyttere på lagene.

De 3 beste lagene blir premiert. 1.plass Plakett og 10.000 stk kal.22, 2.plass og 3.plass Plakett
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