Til Kvam Pistolklubb

Uttak av deltagere til NM 2018, Viking match 1-2 September
Årets NM er som kjent for mange av dere en Level 3 match som avholder alle IPSC’s pistolgrener i en
felles match.
I år er det satt opp 224 plasser i Main match, samt 70 deltakere i Pre-match.
Dette sørger for en del ekstra jobb rundt utvelgelsen av deltakere, og vi ønsker i år å kjøre samme type
linje som IPSC gjør med EM/VM, med tildeling av slotter til regionene. Forskjellen er her at regionene i
denne sammenheng blir klubbene. Klubbene blir da tildelt ett visst antall plasser, og dette er beregnet ut
ifra antall betalende medlemmer 31/12 2017 i hver enkelt klubb, og fordelt ut ifra dette.
Dette betyr at nå i 2018 er det DIN klubb som avgjør hvem som får plass på matchen!
Antall Slotter til din/deres klubb er: 1

stk

Beregningen er gjort utifra antall betalende medlemmer i deres klubb, som i 2017 var: 11

stk

Første runde med antall slotter til hver klubb vil bli sendt ut 01/04-18 og klubbene må svare tilbake med
navneliste på excel-ark innen fristen angitt, dette excel-arket vil følge mail med slot-tildeling til din
klubb.
Ved manglende tilbakemelding, eller ikke fullt benyttet tildeling går plassene tilbake, og de vil bli fordelt
til de andre klubbene i runde 2 og 3.
Frister for innsending og utsending av deltakerlister/tilsvar på slot-inndeling:
Utsending Runde 1:
01/04-18
Svarfrist Runde 1:
15/4-18
Utsending Runde 2:
22/4-18
Svarfrist Runde 2:
29/4-18
Utsending Runde 3:
06/5-18
Svarfrist Runde 3:
13/5-18
Vi oppfordrer i denne sammenheng klubbene til å velge ut sine beste skyttere, slik som landslagsutøvere,
men samtidig ha fokus på kategorier slik som juniorer, lady, senior og supersenior!
DSSN Sportssjef kan gå inn og overstyre ved behov.
Andre viktige ting å tenke på:
Når deltagere har blitt satt som Pending på SSI har man 7 dager på seg til å betale for sin tildelte slot, er
ikke dette gjort innen tiden vil slotten gå tilbake til arrangør, eventuelt tilbake til ny fordeling av slottene
til klubbene. Medlemmene MÅ ha betalt DSSN kontingent for året.
Lykke til på årets NM!
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