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Regler för divisionstävling efter vissa revideringar. Gällande fr.o.m.
2016-01-01
Deltagare
Föreningar från Skåne och Danmark.
Seriesammansättning
Div 1 skall bestå av 6 lag. Div 2 skall om möjligt bestå av 2 grupper med 6 lag, benämnda 2A och 2B. Om det ej blir 6 lag i resp. div 2 får Skåneförbundets 300 mgrupp besluta hur division 2 skall se ut. (T ex. 5 i varje div där ett lag i varje omgång
får wo. Eller att alla tävlar i samma division 2 eller på annat sätt, beroende på antal
lag).
Upp-och nerflyttning
2 lag från div 1 flyttas ner till div 2. Lag 5 till 2A och lag 6 till 2B. Vinnande lag från
vardera 2A och 2B går upp i div 1.
Tävlingsform
Som serietävling. Alla möter alla. 2 poäng för vunnen match, 1 poäng för oavgjord,
och 0 poäng vid förlust. Vid lika slutpoäng avgör totalt antal träffar efter samtliga
omgångar. Därefter inbördes möte.
Lagsammansättning
4 skyttar + 2 suppl. får anmälas i alla divisionerna varav de 3 bästa resultaten räknas
på ordinarie skyttar. Lagen föranmäls innan tävlingen. Lag skall om det är möjligt gå i
samma patrull eller i alla fall så nära samma tidpunkt som möjligt.
Avgift
Beslutas årligen av Skåneförbundet
Hpr
90% av avgiften går till penningpriser för de 2 bästa lagen i varje div.
Delas ut vid lämpligt tillfälle
Övrigt
Förening som kan ställa upp med mer än ett lag får göra det, men vilka skyttar som
skall ingå i resp. divlag skall anmälas innan divtävlingarna börjar och får ej ändras
under året. (Kan likställas med att det är ett lag från annan förening).
Resultatlista
Efter varje omgång skall resultat och ställning i divisionen redovisas av arrangör (distrikt, krets eller förening) i resultatlistan. Antal matcher, vinster, oavgjorda, förluster samt antal träff och poäng. (Som i fotboll).
Det är mycket viktigt att resultaten räknas rätt för att full rättvisa skall uppstå.

