Organisering av innendørsserien Fosen Skyttersamlag.
Serieskytinga innendørs er først og fremst et sosialt breddetiltak. Samtidig virker den nok som
en motivasjon for ytterligere trening og kan være en plass for tips og diskusjon.
1. Hvert lag består av 3 skyttere og skytterlagene kan ha med så mange lag de vil. Samme
skytter kan ikke skyte for flere lag.
2. Samlaget foretar trekking av påmeldte lag og deler opp i puljer av max 6 lag. På hver
kveld det er serieskyting møtes alle lag i en pulje. Antall puljer styres av antall
påmeldte lag hvert år. Lagene i hver pulje bytter på å ha hjemmekamp.
3. Skyteprogram:
Kl.3 - kl.5 skyter senior programmet ( kne og stå) med følgende respitt:
3.kl. 40%, 4.kl 30 %, 5.kl. 0%.
Kl. 1 skyter ligg med respitt lik kl.4; 30%.
Kl. 2 skyter ligg og kne med respitt lik kl. 4; 30%
Klasse J og V-55 skyter ligg og kne uten respitt.
Klasse R, ER, V-65, V-73 skyter ligg uten respitt.
Den endelige poengsummen blir regnet ut etter gjeldende respitt tabell. Hver kveld er det
3 skytelag framme på standplass. I hvert skytelag skyter 1 skytter fra hvert lag. Poeng
(inkl. respitt) regnes sammen for hvert skytelag slik at publikum og resten av laget hele
tiden kan vite hvordan man ligger an. Før siste skytelag rangeres lagene slik at det laget
som har flest poeng etter 2 skyttere får skive 1, det neste skive 2 etc.
4. Lagene tildeles seriepoeng i serieskytinga etter hvor mange poeng laget fikk til sammen
på tre skyttere (inkl. respitt). Det laget som vinner en kveld tildeles flest seriepoeng.
Forslag til poenggiving: 1: 7p, 2:5p, 3:4p, 4:3p, 5:2p, 6:1p. Puljevinner blir det laget som
har sanket flest seriepoeng. Ved likhet rangeres på skytepoeng (inkl. respitt) totalt.
5. De som vinner sin pulje + de 2 som har høyeste poengsum møtes til en finale. Samme
organisering for finalekvelden.
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