STATUTTER FOR FOSENKARUSELLEN BANE. (Vedtatt des. 2001)
1.

Det arrangeres 5 stevner, hvorav inntil de tre beste er tellende. Det skytes fullt mesterskapsprogram på
300/200 meter og på 100 meter. Skyting om Den Norske skyttermedalje kan inngå i Fosenkarusellen

2.

Rangering skjer etter plassiffer. Ved likt plassiffer etter tre stevner er det siste stevne, nest siste osv. tellende
som er avgjørende for rangering.

3.

Karusellavgift innbetales bare ved første gangs deltagelse. Kun stevner som skytes etter at avgiften er betalt,
teller med i karusellen. Avgiften fastsettes av samlaget for hvert år, gjeldende satser for 2007 er kr 80,- for
kl. 1 – 5 og veteraner, og rekrutteringsklassene.

4.

Det arrangerende lag sender resultater og evt. karusellavgift til samlaget innen tre dager. Husk rangering av
like resultater.

5.

Sammenlagt premiering foretas av samlaget. Klasse 1 – 5 og veteraner – oppimot 1/3 premiering,
rekrutteringsklassene 100 % premiering. Gylt uekte Lohnemedalje nr 221 til karusellvinneren i klasse 2 – 5,
som graveres Fosenkarusell på medaljens overstykke og årstall på medaljens forside.

6.

Innskudd på hvert enkelt stevne bør følge Trønderkretsens anbefalinger om stevneinnskudd.

7.

Dersom det arrangeres stevner hvor skytterne anviser for hverandre, reduseres stevneinnskuddet med kr 30,og kr 10,- (1999). Fradraget går av arrangementsavgiften til arrangerende lag. Det må gå klart fram av
innbydelsen fra arrangøren om skytterne skal anvise eller ikke. Innskuddet kan inndras dersom en skytter
ikke etterkommer arrangørens krav om anvisning.

STATUTTER FOR LAGKONKURRANSEN
1.

Alle stevner i bane og feltkarusellen teller.

2.

Det benyttes karusellpoeng for de 15 beste i hver klasse. 1. plass = 20 pt, 2. plass = 17 pt, 3. plass = 15pt, 4.
plass = 13 pr, 5. plass = 11 pt, 6. plass = 10 pt osv.

3.

Det skytterlag som får flest poeng totalt, får et gravert engangstrofe’. (Tinnfat, 22 cm diam. Med skytter har
vært brukt.)
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