Pistol 15 m
Opdateret august 2009
Generelle bestemmelser
§ 1. Tilmeldelse
1.1. DFIF’s Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DM stævner.
1.2. Deltagerberettigede er alle, der inden udløbet af sæsonen er fyldt 10 år, og fysisk er i stand til på en
sikkerhedsmæssig forsvarlig måde at håndtere en pistol.
1.3. Tilmelding sker gennem foreningen, og denne er ansvarlig for at de anførte hold/par/deltagere
opfylder betingelserne for deltagelse.
Tilmelding til DM stævner skal ske via den elektroniske online tilmelding på DFIF’s hjemmeside
www.dfif.dk, eller på de af I&M godkendte tilmeldingsblanketter.
Hvis tilmeldingen foretages på blanket, sørger forbundskontoret for indtastning, så tilmeldingen kan
viderebehandles og ses på lige fod med øvrige elektroniske tilmeldinger.
1.4. Såfremt en ny skytte skal deltage på klubhold, skal der senest 30 min. før første skytte på holdet
skal skyde, foreligge en skriftlig ansøgning.
1.5. Indbydelse/program skal oplyse, om der kan købes patroner samt fabrikat og pris.
§ 2. Registreringskort
2.1. Skytter, der deltager i DM-stævner, skal være i besiddelse af det af DFIF udleverede
registreringskort, eller det som foreningen udskriver fra SuperNova, underskrevet af foreningen
(skydeudvalget).
Kortet skal, for at være gyldigt, være forsynet med skyttens gennemsnit, udregnet med to
decimaler.
2.2. Stævneledelsen ved DM-stævner skal forlange registreringskort forevist og kontrollere det med
tilmeldingen.
2.3. Er skytten ikke i besiddelse af registreringskort, skal skyttens forening, senest 8 dage efter
stævnedagen, fremsende dokumentation for skyttens gennemsnit.
2.4. Ved eventuelle præmier i hold/individuelt tilbageholdes denne, til dokumentation foreligger.
2.5. Nye skytter skal klassificeres. Gennemsnittet er af samtlige skydninger (turnering, stævner samt
konkurrencer) på 15 m.
2.6. Grundlag for klassificering:
a. Der klassificeres én gang om året. Den 1. maj udregnes gennemsnittet af turneringer, stævner,
konkurrencer samt mesterskabsskydning.
b. For skytter med et DM-stævne resultat, der ifølge punkt d, skal klasses op, skal den nye klasse
være gældende hele næste sæson.
c. Det lokale skydeudvalg har til enhver tid pligt til at flytte en skytte til en højere klasse såfremt
skyttens resultater taler herfor.
d. Skytter, der ved stævne, konkurrence, turnering eller til Internetskydning, har skudt
nedenstående resultater, skal rykkes op i næste klasse.
Regel for oprykning:
PBB skytter, der har skudt 160 p. eller mere skal rykke til PBA
P2B skytter, der har skudt 185 p. eller mere skal rykkes til P2A
P2C skytter, der har skudt 170 p. eller mere skal rykkes til P2B
PB skytter, der har skudt 180 p. eller mere skal rykkes til PA
PC skytter, der har skudt 165 p. eller mere skal rykkes til PB

2.7. Oprykningen skal da være sket til næste stævne, og skytten vil få et »gennemsnit«, som svarer til
laveste antal point i næste klasse.
§ 3. Våben
3.1. Enhver standardpistol eller revolver cal. 22 må anvendes, når våbnet overholder de nedenfor anførte
mål og bestemmelser.
3.2. Der må ikke anvendes nogen form for optiske sigtemidler på våbnet.
3.3. Våbnet skal kunne indeholdes i en kasse med målene:
50 x 150 x 300 mm.
Der skal dispenseres for målekassens mål, hvis skyttens fysiske forhold taler derfor. Samtidig skal
det naturligvis stadig være en standardpistol.
3.4. Forsigte eller vægtklodser må ikke rage udenfor våbnets munding.
3.5. Våbnet incl. kontravægt (løsvægt på piben) må ikke overstige 1400 g. Fremstillet kontravægt er
tilladt.
3.6. Pibens længde må ikke overstige 153 mm. Mundingsbremse eller tilsvarende anordning må ikke
anvendes.
3.7. Afstand mellem kærv og korn må ikke overstige 220 mm.
3.8. Aftrækket skal holde mindst 1000 g målt lodret med piben lodret. Som vægt benyttes en af samme type
som DDS benytter.
§ 4. Hjælpere
4.1. Det er ikke tilladt at benytte hjælpere på standpladsen - undtaget pkt. 4.2.
Kun DFIF’s Idrætsansvarlige for pistol eller kredsens IU kan dispensere herfra.
4.2. Der SKAL fra de foreninger, der stiller med børne-/handicappede skytter, være en kvalificeret
hjælper til hvert barn/handicappet, da arrangørerne ikke kan pålægges at skaffe hjælpere til alle
børn/handicappede.
§ 5. Skydestillinger, aldersinddelinger, anlægs-/støttepude og særlige bestemmelser
5.1. Skydestillinger og aldersinddeling
a. Børn der pr. 1. september er fyldt 10 år men ikke 15 år.
Stående eller siddende med anlæg (støttepude) med tohåndsfatning.
b. Alle uanset køn der pr. 1. september er fyldt 15 år.
Stående frit uden anlæg med tohåndsfatning.
c. Alle uanset køn der pr. 1. september er fyldt 15 år.
Stående frit uden anlæg med enhåndsfatning.
5.2. Anlægs-/støttepuden
Anlægs-/støttepuden, der anvendes i siddende skydestilling, må ikke overskride nedenstående mål
med mere end +/-10 mm (se tegning næste side).
5.3. Særlige bestemmelser
En skytte, der ved lægeattest kan godtgøre, at han/hun på grund af legemsbygning/invaliditet ikke
er i stand til at indtage en foreskreven stilling, kan ansøge DFIF’s Idrætsansvarlig for pistol om
tilladelse til at udføre skydningen i en anden stilling, dog ikke liggende.
Mål og dimensioner på anlægs-/støttepuden.

Alle mål er i mm og tolerancen +/- 15 mm

Skudretning

§ 6.
Påklædning
6.1. Briller
Enhver form for briller, herunder solbriller, må anvendes.
§ 7. Skivebedømmelse
7.1. Point: Der gives point efter ringene, idet der tælles indefter ved berørt ring.
Berøres yderste ring tæller skuddet som 3 point.
Et skud uden for yderste ring, som ikke berører yderste ring, giver ret til omskud.
7.2. Dersom 2 eller flere skytter opnår samme pointtal, er rækkefølgen: Den skytte går forud, der har
flest tiere, derefter niere, ottere osv.
Står skytterne stadig lige, går den skytte forud, der har bedst dårligste skud, derefter næstdårligste
skud osv.
§ 8. Måledorne
8.1. Ved DM-stævner anvendes de af DFIF godkendte måledorne til cal. 22.
(5,6 mm + 0,05)
- 0,00)
Ved DM-stævner skal de af DFIF udleverede måledorne anvendes.
§ 9. Skud i forkert skive
9.1. Konstaterer en skytte i sin skive et skud, som skytten ikke selv har skudt, skal skytten straks tilkalde
banekommandøren. Denne foranstalter en undersøgelse for at fastslå, hvem skuddet tilhører.
9.2. Såfremt skytten findes, får denne det pågældende skud.
9.3. Såfremt skytten findes, men der er uenighed om, hvilket skud, der er skudt i forkert skive, får skytten det
dårligste skud.
9.4. Såfremt det ikke kan fastslås, at en anden har skudt det pågældende skud, beregnes skuddet som
gældende.
§ 10. For mange skud
10.1. Er der for mange skud i en serie, trækkes der lige så mange skud fra, som der er for mange i
serien, ved at man tager de bedste skud fra først, tiere, dernæst niere, ottere osv.

10.2. For mange skud i en skive, inden for samme serie, kan opvejes ved at skyde mindre i næste skive,
hvis det tydeligt fremgår af serien at der ikke er skudt for mange skud i alt.
§ 11. Skud i samme hul
11.1. Kan skivedommerne ikke konstatere, at der sidder flere skud i samme hul, skal de forlange
omskud; dog har skytten da krav på nye prøveskud.
§ 12. Forbier
12.1. Går et skud forbi en skive, må skytten skyde et nyt skud. Har skytten skudt en forbier, som sidder i
skiven og ikke berører yderste ring, må skuddet ligeledes skydes om.
Se tillige § 7. Skivebedømmelse.
§ 13. Indrangering af hold
13.1. Dersom 2 eller flere hold står lige, går det hold forud, der har mindst pointforskel mellem den
bedste og den dårligste af de 3 gældende skytter.
13.2. Er holdene stadig lige, går det hold forud, der har opnået flest tiere, niere osv. henholdsvis som
individuel bedømmelse.
§ 14. Fejl
14.1. Banekommandøren skal tilkaldes, såfremt der opstår fejl ved baneanlægget, som kan forstyrre en
skytte på en sådan måde, at skytten må afbryde sin skydning eller flytte fra banen, han/hun skyder
på. Skytten fortsætter sin skydning, hvor den blev afbrudt, og har krav på nye prøveskud samt til
skydetiden få tillagt det antal min. afbrydelsen har varet.
§ 15. Funktioneringsfejl
15.1. Hvis våbnet går i stykker, eller ophører med at funktionere, skal banekommandøren straks
tilkaldes.
15.2. Skytten må enten reparere våbnet eller fortsætte skydningen med et andet våben. Ekstra
prøveskud tillades. Skytten har da krav på 30 min. total skydetid.
§ 16. Forstyrrelser
16.1. Hvis en skytte - i det øjeblik, der afgives skud - får et slag eller stød på benet eller på anden måde
bliver udsat for legemlig forstyrrelse, skal skydelederen eller stævnejuryen efter fornøden
undersøgelse annullere skuddet og tage de nødvendige skridt til at straffe forulemperen. Se § 18 stk.
d.
§ 17. Regler for opførsel
17.1. Efter endt skydning forsynes våbnet med sikkerhedspløk. For våben med magasin, fjernes
magasinet
17.2. Enhver skytte skal stræbe efter at optræde på en sådan måde, at han/hun er et eksempel til
efterlevelse - og ethvert forhold, hvor en skytte tilstræber at opnå fordele frem for sine
konkurrenter, er forbudt.
17.3. Følgende almindelige regler er gældende:
a. Alle våben skal, hvad enten de er ladte eller ikke, behandles med den yderste forsigtighed.
Skytten skal, inden han/hun lægger sit våben fra sig efter en endt serie/skydning, sikre sig, at der
ikke er flere patroner tilbage i pistolen.
b. Man må ikke røre ved en anden skyttes våben uden dennes tilladelse. Herfra er dog undtaget
banekommandøren og i øvrigt ansvarlige ledere, der finder, at våbnet er anbragt på en uforsvarlig
måde, eller som skal undersøge det.
Enhver, der får et andet våben end sit eget i hænde, skal straks undersøge, om det pågældende
våben er ladt.
c. Våbnet må kun lades på skydestandpladsen, og mundingen skal under ladning pege frem mod
skiverne.
Ingen skydning uden for programmet er tilladt. Man må således ikke afgive skud for at »varme«
piben op eller rense løbet, medmindre der er udgivet særlige bestemmelser herfor.

d. Hvis en skytte ønsker at forlade sin skydestandplads under skydningen, skal han/hun først aflade
sit våben og underrette banekommandøren.
e. En skytte, der overholder reglerne, har krav på ikke at blive forstyrret. Tilskuerne og andre
skytter bag skydelinien må ikke komme med tilråb eller på anden måde blande sig i forholdene på
skydelinien, og skydelederen er forpligtet til at bortvise enhver, der ikke retter sig efter denne
bestemmelse.
f. Enhver stævnedeltager har pligt til at kende foranstående generelle bestemmelser og regler for
opførsel. Ved at tilmelde sig indvilger skytten i at underkaste sig enhver afgørelse, der bliver
truffet som følge af, at han/hun begår fejl.
g. Efter endt skydning, forsynes pistolen med en sikkerhedspløk. For våben med magasin fjernes
magasinet
§ 18. Straffe
a. Overtrædelse af bestemmelser i Reglement Pistol 15 m. kan efter stævnejuryens skøn, straffes
med diskvalifikation.
§ 19. Mesterskab
19.1. Hvis der er kapacitet og mandskab dertil, kan der afholdes mesterskab individuelt.
19.2. Mesterskabsskydning er en gentagelse af den under - bestemmelser vedr. skydning på 15 m nævnte. De to resultatet lægges sammen og den, der har det største sammenlagte resultat, vinder
mesterskabet.
19.3. Deltagelse i mesterskabsskydning er frivillig, dog skal alle have tilbuddet om at deltage.
19.4. Ved pointlighed i det sammenlagte resultat, er det mesterskabsskydningen, der afgør placeringen.
19.5. Enhver skytte skal tildeles en bane til mesterskabsskydning senest (max. 2 timer efter) skytten har
tilmeldt sig til mesterskabsskydning. Skytten kan ikke tilmelde sig mesterskabsskydning før efter
afviklingen af hovedskydningen.
§ 20. Protester
20.1. Protester afleveres skriftligt senest 15 min. efter stævnets afvikling, vedlagt et depositum på kr.
100,-. Se i øvrigt fællesbestemmelser for DM-stævner pkt. 5.2.
§ 21. Resultatlister.
21.1. Resultatlister offentliggøres på DFIF’s hjemmeside www.dfif.dk hurtigst muligt, dog senest 1 uge
efter at stævnet er afviklet.
Bestemmelser vedr. skydning
1. Klasseinddeling - individuelt og hold
1.1. Stående eller siddende med anlæg (støttepude) med tohåndsfatning - børn fra 10 til 14 år.
Kl. PBA skytter der ifølge registreringskort skyder 150 p. eller derover.
Kl. PBB skytter der ifølge registreringskort skyder under 150 p.
1.2. Stående frit uden anlæg med tohåndsfatning - alle uanset køn fyldt 15 år.
Kl. P2A skytter der ifølge registreringskort skyder 175 p. eller derover.
Kl. P2B skytter der ifølge registreringskort skyder 160 p. eller derover.
Kl. P2C skytter der ifølge registreringskort skyder under 160 p.
1.3. Stående frit uden anlæg med enhåndsfatning - alle uanset køn fyldt 15 år.
Kl. PA skytter der ifølge registreringskort skyder 170 p. eller derover.
Kl. PB skytter der ifølge registreringskort skyder 155 p. eller derover.
Kl. PC skytter der ifølge registreringskort skyder under 155 p.

1.4. Hold
Et hold skal bestå af min. 3 og max. 4 skytter (forskellige personer). Hold kan sammensættes af
skytter fra samme eller flere kategorier. Klassificeringen af hold sker på grundlag af holdets 3 bedste
skytters (personers) gennemsnit ifølge registreringskort.
Kl. PA hold der ifølge registreringskort skyder 510 p. eller derover.
Kl. PB hold der ifølge registreringskort skyder 455 p. eller derover.
Kl. PC hold der ifølge registreringskort skyder under 455 p.
1.5. Generelt.
Klassificering foretages af foreningen i henhold til ovenstående.
2. Skydestilling
2.1. Der henvises til generelle bestemmelser § 5, samt bestemmelser vedr. skydning 1. klasseinddeling
3. Skiver
3.1. Der anvendes pistolskive 4032.
4. Skudantal
4.1. Der må skydes ubegrænset prøveskud forud for 20 gældende skud med højst 5 skud til hver plet.
5. Skydetid
5.1. 30 min. incl. prøveskud.
5.2. Ved fleksibel skydetid tillægges 5 min., som bruges til og fra banen.
Ved overskridelse af skydetiden kan skytten diskvalificeres.

Sikkerhedsbestemmelser

Sikkerhedsbestemmelser
Høreværn er påbudt på skydebanenbanen
Du skal som skytte altid overholde disse bestemmelser:

Skydevåben er ikke legetøj - derfor: Vær dig dit ansvar bevidst i omgang med skydevåben og
ammunition.
Indtil du selv har kontrolleret, om et våben er ladt eller afladt, skal du behandle det, som om det var ladt
- farligt.
Kådhed straffes hårdt - sigt derfor aldrig mod levende væsener med dit våben.
Kontrollér, at dit våben er rent, inden du skyder.
Et våbens munding skal du altid holde rettet fremad og opad i målretningen, når våbnet lades eller
aflades. Når du bærer et våben, skal mundingen pege opad, med låsen fremad, åben og med
sikkerhedspløk
Ret dig altid efter skydelederens anvisninger.
Hold kun fingeren på aftrækkeren, når du skal afgive et skud.
Er der personer mellem dig og skiverne, skal dit våben være afladt, og du må ikke røre det så længe
personerne er der.

Dit våben skal altid være afladt og for våben med magasin skal det være taget ud og våbnet skal være
forsynet med sikkerhedspløk, når du stiller eller lægger det fra dig. Under ophold på skydebanen skal
låsen på dit våben være åben, når du ikke skyder.

Mærkeskydning, pistol
Mærkeskydning, pistol
Mærkerne kan erhverves efter følgende point krav:
Fritstående skytter med én-håndsfatning
Guldmærke 680 point
Sølvmærke 620 Bronzemærke 560 Fritstående skytter med to-håndsfatning
Guldmærke 700 point
Sølvmærke 640 Bronzemærke 580 Børneskytter
Guldmærke 580 point
Sølvmærke 520 Bronzemærke 460 Iøvrigt skydes efter følgende regler:
1. Skytten skal forud til skydelederen meddele, at han/hun ønsker at skyde til mærket.
2. Skydningen skal omfatte 4 serier á 20 skud - 5 skud til hver plet. Skive nr. 4032 skal benyttes.
3. Skydningen for fritstående skytter skal foretages stående og uden støtte med
én-håndsfatning eller to-håndsfatning.
Skydningen for børn (10-14 år) foretages stående eller siddende med anlæg (støttepude)
og med tohåndsfatning.
4. Skydelederen er ansvarlig for skivekontrollen - skiverne kan
af DFIF forlanges indsendt til kontrol.
5. Mærkerne tilsendes ved henvendelse til DFIF - bestilling skal være påtegnet af foreningen.
6. Mærkernes pris er:
Guld kr. 14,Sølv kr. 12,Bronze kr. 10,Betalingen for skydemærker vil automatisk blive trukket over foreningens konto i forbundet.
Held og lykke med deltagelsen i denne sæsons mærkeskydning.

Fælles retningslinier for DM-stævner
Fortolkning af DM deltagelse
Vedrørende afsnit 4.7 stk. 8 i Fællesbestemmelserne som omhandler
"Deltagerberettigelse til DM-stævner" har udvalget besluttet at nedenstående præcisering er gældende.
Deltagere fra 2 eller flere forskellige firmaklubber er KUN deltagerberettiget på samme hold, når de
kommer fra samme firmaidrætsforening.
Afsnit 4.7 stk. 8 i Fællesbestemmelserne
8.1. Deltagerberettiget til DM i firmaidræt er alle medlemmer af en firmaidrætsforening.
a. Deltagere kan kun repræsentere én firmaidrætsforening og én firmaidrætsklub ved det enkelte DMstævne.
b. Par/hold kan sammensættes fra flere firmaidrætsklubber under samme firmaidrætsforening.
c. Det er tilladt at deltage i flere DM-stævner i samme weekend.
d. DM i individuel og DM i hold inden for samme idrætsgren, betragtes som to separate DM-stævner –
også når disse afvikles i samme weekend.
e. Den enkelte deltager kan kun tilmeldes samme række/kategori/klasse én gang ved det enkelte DMstævne.
Deltagerkrav/afholdelseskriterier
1.
2.

For at en række kan få DM-status, skal der minimumvære 3 hold eller 5 individuelle deltagere i
hver kategori/række/klasse/snit.
Kan en kategori ikke afvikles ifølge proportionerne for DM, tilbydes deltagerne at konkurrere i en
anden kategori, dog altid højere kategori end den tilmeldte.

Arrangør/organisering
1.
2.
3.

Det bør tilstræbes at afvikle flere DM-stævner sammen, under hensyntagen til lokale faciliteter og
idrætternes kulturer.
Foreningen kan være arrangør af flere DM-stævner sammen.
Kredsen og DFIF kan være arrangør af flere DM-stævner sammen.

Økonomi
1.
2.
3.
4.
5.

Grundtilskuddet til arrangør af DM-stævnet udgør samme beløb pr. DM-stævne, uanset antal
stævner. (se vedr. flere stævner sammen)
10 % deltagertilskud beregnes af det til enhver tid laveste deltagergebyr på tværs af idrætsgrene
i det pågældende år.
Alle foreninger skal have mulighed for at søge DM-værtsskab. Høje halleje-priser må ikke være
diskvalificerende, så længe de modsvarer markedsprisen.
Grundtilskud differentieres med baggrund i antal afviklingsdage:
1 dag: kr. 7.500. 2 dage: kr. 10.000. 3 dage. kr.12.500.
Forbundet udbetaler et grundbeløb og et deltagertilskud til arrangerende forening. Endvidere
dækker forbundet følgende udgifter:
a) leje af idrætsanlæg.
b) leje/transport/køb af idrætsmateriel.
c) dommere/bedømmere.
d) samaritter.
e) præmier.

Drop-in aktiviteter
1.

Der skal være mulighed for at tilbyde drop-in aktiviteter under DM-stævnerne.
Målgrupper kan være følgende:
a) deltagerne
b) lokalbefolkningen
c) familien.

Deltagergebyr
1.

Deltagerne betaler for alle de kategorier, de stiller op i.

2.
3.

Deltagergebyret differentieres mellem de enkelte DM-idrætter med baggrund i udgifterne.
Deltagergebyret kan variere fra år til år i den enkelte DM-idræt.

Karantæner
1.

Karantæner uploades på ForeningsNet.

Online
1.

Der laves mailbaserede tilfredshedsundersøgelser efter hvert DM-stævne fra sommeren 2006.

Præmieregulativ DM rækker:
DM – stævner, Hold
3-5 hold:
6-12 hold:
13+ hold:

1 præmie
2 præmier
3 præmier

DM – stævner, Individuelle
Mindst 5 - 15 deltagere:
1 præmie og én 2. præmie
16+ deltagere:
1 præmie, 2. præmie og 3. præmie.
Hvor der ikke spilles om 3. plads, udleveres der 2 sæt 3. præmier.
Præmierne er i fremtiden et kvalitetshåndklæde samt én medalje pr. deltager.
Det er besluttet at ikke-udleverede præmier til DM-stævner lægges i stævnekassen og sendes retur til
forbundskontoret. Forbundskontoret sender umiddelbart efter præmierne ud til præmiemodtagers
forening.

Fortolkning af DM regulativ
Efter opdeling i rækker og niveauer følges præmieregulativet.
Eksempel 1
Med udgangspunkt i 20 hold, inddeles holdene efter de indledende kampe i et A- og et B-slutspil
eksempelvis med henholdsvis 8 og 12 deltagere – uanset om man efterfølgende spiller pulje eller cup.
Dette medfører nu, at der er præmier til nr. 1 og 2 i hver række. Altså efter indledende puljekampe
følger man præmieregulativet.
Eksempel 2
Ved 24 individuelle deltagere inddeles de indledningsvis i 8 puljer med 3 deltagere. Efterfølgende går
man videre til cup-turnering således at:
nr. 1 i puljerne går i A-rækken,
nr. 2 i puljerne går i B-rækken og
nr. 3 i puljerne går i C-rækken.

Fællesbestemmelser for DM-stævner
1. Placering
1.1. DM-stævner kan planlægges således, at den enkelte idrætsgren afholdes i flere byer. Beslutning herom
træffes af Idræt & Motion i samråd med de respektive idrætsansvarlige.
2. Afholdelse
2.1. DM-stævner afholdes hen over året, hvor det er mest hensigtsmæssigt for den enkelte idrætsgren, og
opdeles i vinter- og sommerstævner.
3. Afholdelsesregler
3.1. DM-stævner afholdes efter de på Idrætsmødet godkendte generelle bestemmelser samt turnerings- og
spilleregler. Ved indstilling fra den idrætsansvarlige kan Idræt & Motion dispensere.
3.2. Forbundsstyrelsen kan i forbindelse med afholdelse af firmaidrætsfestivaler dispensere for
fællesbestemmelserne, såfremt dette skønnes hensigtsmæssigt.
4. Stævnejury
4.1. Til varetagelse af den sportslige afholdelse af DM-stævner og med ansvar overfor Idræt & Motion
nedsættes et stævne- og juryudvalg.
5. Fortolkning og protester
5.1 Fortolkning af generelle bestemmelser samt turnerings- og spilleregler, m.v. samt behandling af
protester foretages af stævnejuryen.
5.2. En protest skal skriftligt forelægges stævnejuryen senest 15 minutter efter kampens afslutning og
være bilagt et af Idræt & Motion fastlagt depositum. Beløbet tilbagebetales såfremt protesten tages til
følge.
5.3. Stævnejuryens afgørelser kan kun ankes til Idræt & Motion
5.4. Afgørelser i disse organer kan ankes til Appeludvalget.
6. Deltagerbeviser og Præmieregulativ
6.1. Samtlige deltagere modtager et deltagerbevis.
6.2. Idræt & Motion fastlægger præmieregulativet.
7. Indbydelser
7.1. Indbydelser til DM-stævner udarbejdes i henhold til DM-manualen af den arrangerende forening i
samarbejde med forbundskontoret og i samråd med den idrætsansvarlige. Indbydelsen udsendes gennem
forbundskontoret.
8. Deltagerberettigelse
8.1. Deltagerberettiget til DM i firmaidræt er alle medlemmer af en firmaidrætsforening.
f. Deltagere kan kun repræsentere én firmaidrætsforening og én firmaidrætsklub ved det enkelte DMstævne.
g. Par/hold kan sammensættes fra flere firmaidrætsklubber under samme firmaidrætsforening.
h. Det er tilladt at deltage i flere DM-stævner i samme weekend.
i. DM i individuel og DM i hold inden for samme idrætsgren, betragtes som to separate DM-stævner –
også når disse afvikles i samme weekend.
j. Den enkelte deltager kan kun tilmeldes samme række/kategori/klasse én gang ved det enkelte DMstævne.
8.2. Landsforeninger deltager i DM-stævner på lige fod med de lokale foreninger.
8.3. De tre Københavnske unioner (KFIU, FKBU og LTFU) betragtes som 3 kredse for så vidt angår
tilmelding og deltagelse i DM-stævner.
9. Deltagerafgrænsning
9.1. Deltagerafgrænsning i de enkelte idrætsgrene fastsættes af Idræt & Motion og den arrangerende
forening i samråd med de respektive idrætsansvarlige.

10. Aldersafgrænsning og styrkeniveau
10.1. De aldersmæssige afgrænsninger er angivet i de enkelte idrætsgrenes generelle bestemmelser eller
turnerings- og spilleregler.
10.2. Deltagerens styrkeniveau er angivet i de enkelte idrætsgrenes generelle bestemmelser eller
turnerings- og spilleregler.
11. Tilmelding
11.1. Foreningen er ansvarlig for, at de anførte deltagere opfylder betingelserne for deltagelse.
Foreningerne orienteres forud for hvert stævne, hvor på DFIF’s hjemmeside de kan se de deltagere, som
er tilmeldte fra egen forening. Foreninger skal aktivt godkende tilmeldingerne ellers kan deltagerne ikke
deltage.
11.2. Tilmelding til DM-stævner skal ske elektronisk på DFIF’s hjemmeside
11.3. Tidsfrister for tilmelding fastsættes og oplyses af Idræt & Motion forud for henholdsvis vinter- og
sommerstævner.
12. Afregning
12.1. Al betaling for deltagelse, ophold, fortæring etc. foregår til forbundskontoret.
13. Program
13.1. Programmer for de enkelte DM-stævner skal være tilmeldte kontaktpersoner og den arrangerende
forening i hænde samt offentliggjort på DFIF’s hjemmeside senest 10 dage før DM-stævnets start.
Programmet er kun vejledende indtil kampstart. Ret til ændringer forbeholdes med det formål, at sikre en
bedre sportslig afvikling. Ændringer besluttes og effektueres af stævnejuryen.
14. Deltagerliste
14.1. Ved DM-stævner skal der for hold afleveres et holdkort til stævneudvalget før det pågældende
holds første kamp/start.
14.2. Såfremt holdkortet ikke foreligger, kan stævnejuryen udelukke holdet fra deltagelse.
15. Resultatlister
15.1. Resultatlister offentliggøres på DFIFs hjemmeside senest 1 uge efter at stævnet er afviklet.
16. Uberettiget deltagelse
16.1. Ved uberettiget deltagelse kan stævnejuryen:
a. Under stævnet diskvalificere pågældende deltager(e).
b. Efter stævnet fratage udleverede præmier og idømme karantæner.
17. Ulovligheder/karantæner
17.1. Stævnejuryen indberetter nedennævnte forhold på den af Idræt & Motion
udarbejdede blanket:
a. Ulovlig deltagelse.
b. For sent afbud.
c. Udeblivelse uden afbud.
d. Usportslig optræden, usømmelig adfærd og lignende.
17.2. Idræt & Motion idømmer ved DM-stævner karantæner og orienterer gennem forbundskontoret
berørte parter og respektive foreninger.
17.3 Karantæner er kun gældende for den specifikke idrætsgren (personlig karantæne, fx karantæne i
indefodbold omfatter kun deltagelse i DM i indefodbold), såfremt der ikke er skærpede omstændigheder,
der taler for en generel udelukkelse.
17.4. Begrundet anmodning om annullering af en karantænedom skal være attesteret af foreningens
formand og være Idræt & Motion i hænde senest 14 dage efter modtagelsen af karantæneskrivelsen.
18. Karantæneregler
18.1. Udeblivelse fra kamp og afbud, der modtages senere end det i programmet anførte kamptidspunkt,
medfører karantæne efter de af Idræt & Motion vedtagne regler.

18.2. Afbud, der meddeles senere end de nedenfor nævnte tidspunkter, medfører karantæne efter de af
Idræt & Motion vedtagne regler.
a. Når man direkte møder en modstander, skal afbud meddeles senest 72 timer før stævnestart.
b. Når man ikke direkte møder en modstander, skal afbud meddeles inden programsatte
start.
19. Økonomi
19.1. Forbundet udbetaler et grundbeløb og et deltagertilskud til den arrangerende forening af et DMstævne. Dette er betinget af, at regnskab med tilhørende
bilag er indsendt til forbundskontoret senest 30 dage efter afholdt DM-stævne.
19.2. Deltagergebyrer tilfalder forbundet.
20. PR-stævner
20.1. PR-stævner afholdes uafhængig af nærværende fællesbestemmelser. Økonomien
kører i forbundets regi efter de af Idræt & Motion udarbejdede bestemmelser.

Vedtaget på repræsentantskabsmødet den 18. november 2007

