Uttagningsregler Nordisk Trap inför landslag 2019
Rankingen för uttagning av landslaget för 2019 års landskamp baseras på 500 skott.
Samtliga tävlingar skall utlysas i tävlingskalendern för att gälla som kval. Endast resultat som publicerats i tävlingskalendern och där licensnummer har angivits för skytten kan användas vid beräkningen. Även tävlingar skjutna i Norge och Danmark räknas om de varit utlysta i respektive lands
tävlingskalender och skyttarna meddelat resultatet till sektionen.
Uttagning till landslaget 2019
Rankinglistan, som genereras av IndTa, grundas på det bästa av LLT 1-3 plus 2 st 100 skottskval
skjutna på 2 olika klubbar under tiden 1 januari - 23 juni, samt SM.
100 skottsresultaten ska vara publicerade senast den 25 juni för att gälla till landslags-uttagningen.
Alla skyttar räknar 1 st LLT 1-3 + 2 st 100 skottskval + SM (150+100+100+150 = 500).
Efter SM tas landslaget ut baserat på rankinglistan;


3 st juniorer



3 st damer



6 st seniorer



3 st 50+



3 st 60+

Efter att dessa skyttar är uttagna tas ytterligare 6 skyttar ut bland de högsta resultaten oavsett klass.
25:e skytten uttas av grenledaren.
Vid eventuellt lika resultat mellan flera skyttar på sista uttagningsplats, sker efter SM en särskiljning
med en serie om 25 skott. Om resultat fortfarande är lika efter dessa 25 skott sker avgörandet med
särskjutning. Vid övriga lika placeringar sker särskiljning efter bästa sista (näst sista osv.) tävlingsresultat.
De regionala testerna över 150 skott går den 13-14 april, 11-12 maj och 15-16 juni.
SM för herrsenior, dam och junior 150 skott + final den 29-30 juni på Forshaga Jsk.
För att få skjuta SM i herrseniorklassen krävs att man uppnått 88 träffprocent på EN tävling efter
föregående års SM (88 träff av 100, 132 träff av 150 resp. 176 träff av 200.)
För de som ej uppnått detta krav finns liksom tidigare år ytterligare en chans.
Anmäl till öppen klass på SM - skjuter man då 88 eller mer på lördagens 100 skott flyttas man upp
till SM klassen. Uppnår man ej kravet skjuter man vidare i den öppna klassen.
Om deltagarantalet måste begränsas tas de bort som har lägst träffprocent.
SVM 150 skott + final den 3-4 augusti i på Nimrod J & Ssk
Landskamp 150 skott + finaler preliminärt den 9-10 augusti i Ålborg, Danmark
Lag-SM 3*100 skott den 24 augusti i Frillesås
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