Banuttagningar
Enligt beslut kommer de 15 seniorskyttarna i NM-laget 2016 att bestå av 3 skyttar uttagna under
NM 2015, 3 (tre) skyttar uttagna genom uttagningar fältskytte (fältskyttar), 3 (tre) skyttar uttagna
genom uttagningar banskytte (banskyttar), 3 (tre) skyttar – som utöver de 9 uttagna NM
2015+fältskyttarna+banskyttarna uppnår högst sammanlagda poäng på 4+4 uttagningstävlingar
fältskytte+banskytte (kombinationsskyttar). De sista tre platserna utses av grenledaren Gevär i
samråd med Lennart Högenberg och Jane Jönsson antingen som förhandsuttagningar eller i
samband med slutliga fastställandet av NM-laget i slutet av juli.
De som blev uttagna genom detta system blev Elin Åhlin genom sin bronsmedalj i bana liggande
samt Linda Strand och Christer Berntsson genom bästa platssiffror, 21 resp 25 p.
Den som vann SM bana ställningar resp liggande kommer att inleda poängjakten med 25 poäng i
bagaget, d v s Peter Sundin och Linda Strand.
----------------------------------

Till grund för uttagningen av banskyttar ligger de 23 uttagningstävlingarna, enligt bifogad
tävlingssammanställning.
I varje uttagningstävling i ställningar delas det ut poäng till de 10 bäst placerade skyttarna
enligt tilldelningen 25, 20, 15, 10, 8, 6, 4, 3, 2, 1.
I varje uttagningstävling i liggande delas det ut poäng till de 10 bäst placerade skyttarna enligt
tilldelningen 25, 20, 15, 10, 8, 6, 4, 3, 2, 1.
Poäng fördelas inte bara till klass Elit utan till alla skyttar som tävlar efter samma
förutsättningar som klass Elit i den aktuella tävlingen. Juniorerna räknas med i
poängfördelningen och listorna även om de har egna uttagningsregler och därmed inte kan ta
någon av de tre seniorplatserna det tävlas om. Poäng fördelas bara till svenska skyttar. Poäng
fördelas även till skyttar som redan är uttagna - om det skett förhandsuttagningar.
Vid särskiljning för poängtilldelning i en enskild uttagningstävling mellan skyttar med samma
slutresultat är det alltid den enskilda tävlingens särskiljningsregler som gäller - dock om det
genomförs särskjutning så ska särskiljningen ske utifrån särskjutningen och då inte bara om
första platsen utan för alla som deltagit i särskjutningen.
Bara hela poäng delas ut - vid exakt samma resultat särskiljs enligt ordning i prislistan.
De 3 (tre) seniorskyttar som får högsta totalpoäng på sina fyra bästa tävlingar tas ut. Om en
eller flera skyttar hamnar på samma totalpoäng sker särskiljning genom jämförelse mellan i
första hand bästa femteresultat, därefter bästa sjätte resultat o s v. Om en el flera av de skyttar
som tas ut genom denna lista redan är uttagna så tas motsvarande antal ytterligare skyttar ut
utifrån totalpoängen på den aktuella listan för uttagningar banskytte.
/Lennart Högenberg och Jane Jönsson

