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DS.6.5.
Dubbelskeet tävlingen:

Ett skjutlag i dubbelskeet består av 6 skyttar utlottade enligt regel 7.
Om laget består av mindre än 6 skyttar får det inte fyllas av
icketävlande skyttar.
DS.6.5.1

Kastlängder, sidvinklar och elevationer:
Kastmaskinerna på dubbelskeetbanan måste före tävlingens början
inställas enligt de specifikationer som anges i de Allmänna
Tekniska reglerna p 3.21. Inställningarna måste undersökas,
godkännas och förseglas av juryn för Lerduvetävlingen. Alla skyttar,
tränare och lagledare är förbjudna att beträda maskinhusen efter
det att juryn undersökt inställningen.(Se ATR p 3.21.3 och 3.21.4)

DS.6.5.2

Timer:
Kastmaskinerna skall manövreras med ett elektriskt-mekaniskt eller
akustiskt-mekaniskt hjälpmedel som skall vara så placerat att den
som sköter det kan se och höra skyttarna. Vid alla UIT
mästerskapstävlingar måste TIMER användas. (Se Allmänna
Tekniska Regler p 3.21.6). Denna utrustning måste möjliggöra
utlösning av duvorna inom en obestämd tidsperiod från omedelbart
utkast upp till maximalt tre (3) sekunder efter det att skytten kallat på
duvan. Utlösningsanordningen skall vara så konstruerad att endast
en (1) knapp (eller brytare) kan användas för att utlösa dubbléerna
(DS 6.5.1).

DS.6.5.3

Tills duvan blir synlig måste den tävlande stå i färdigställning med
båda fötterna inom skjutstationens gränser och hålla geväret med
båda händerna. (Se fig. 1).
Kolven måste vara i kontakt med kroppen med kolvens tå på eller
under markeringstejpen och måste förbli i den ställningen tills duvan
blir synlig.

DS.6.5.3.1

Ingen förlängning av kolvens tå är tillåten. För att hjälpa domaren att
kontrollera gevärställningen skall ett märke ca 25-30 cm långt och 23 cm brett fästas på höger sida av skjutvästen (på vänster sida för
vänsterskytt) i höjd med översidan av höftbenskammen. Skjutvästen
anses vara vilken jacka, skjorta eller dylikt som bärs under
skjutningen synlig för domare och jury.

DS.6.5.3.2

Då skytten är klar att skjuta skall ropa kort och tydligt GÅ, HEJ e.dyl.
efter vilket duvorna skall kastas inom en obestämd tid som ej får
överstiga tre (3) sekunder (Se Allmänna Tekniska Regler p 3.21.6).
(Regeln ska tolkas så att man trycker på utlösningsknappen
omedelbart när man hör skyttens rop. Man ska således ej vänta tills
skytten ropat färdigt.)
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DS.6.5.3.3

Skytten skall ta plats på stationen, ladda sitt gevär och kalla på
duvan inom 15 sekunder efter det att föregående skytt lämnade
skjutstationen eller domaren gav tecken på att skjutningen kunde
påbörjas. Då skytten skjutit färdigt måste han omedelbart lämna
skjutstationen.
Skjutning av dubbléerna på varje station måste genomföras på
kortast möjliga tid som ej får överstiga 10 sekunder mellan
dubbléerna.
I de fall som skytten ej uppfyller kraven enligt denna regel skall straff
enligt p 6.1.7 utdömas.

DS.6.5.3.4

Om skyttens eller gevärets utgångsställning inte överensstämmer
med regel DS.6.5.3 eller tidsgränsen enligt regel DS.6.5.3.3 har
överskridits, ska domaren ropa NY DUVA eller STOPP innan skytten
skjuter. Domaren ska därefter informera skytten om regelbrottet, ge
honom en muntlig varning och visa honom det gula varningskortet
om det är första varningen i serien. Dessa varningar måste noteras i
protokollet.
Ytterligare regelbrott i samma serie bestraffas av juryn med avdrag
från resultatet i serien enligt regel 6.1.7.

DS.6.5.3.5

Vid tävlingens början må skyttarna samlas vid station 1 och de har
rätt att se en (1) regelrätt duva från vardera maskinhuset. En skytt
kan även begära att få se en provdubblé efter varje dubblé som ej är
regelrätt liksom efter avbrott orsakat av tekniska svårigheter.

DS.6.5.3.6

Om skjutningen avbryts i mer än 5 minuter p.g.a. tekniskt fel som ej
är orsakat av skytten, har skjutlaget rätt att se en(1) regelrätt dubblé
från den maskin som orsakade avbrottet.

DS.6.5.4

Dubbelskeetseriens förlopp

DS.6.5.4.1

En torndubblé består av 2 duvor kastade från tornet i samma riktning
inom ett tidsintervall av 1,4 till 1,7 sekunder mellan första och andra
duvan

DS.6.5.4.2

En lådadubblé består av 2 duvor kastade från lådan i samma riktning
inom ett tidsintervall av 1,4 till 1,7 sekunder mellan första och andra
duvan

DS.6.5.4.3

En korsande dubblé består av två duvor som kastas samtidigt en
från vardera maskinhuset.

DS.6.5.4.4

Endast ett skott får avfyras mot varje duva.

DS.6.5.4.5

Varje dubblé måste kastas inom en tidsperiod mellan noll till tre
sekunder efter skyttens rop.
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DS.6.5.4.6

Om en dubblé ej har kastats inom rätt tid får skytten vägra att skjuta
på den genom att ändra färdigställningen. Siktning eller följning av
för tidigt eller för sent kastad duva är ej tillåtet. Regel 6.1.7 skall
tillämpas.

DS.6.5.4.7

Varje skjutlag måste påbörja skjutningen i den ordning som framgår
av startlistan. Varje skytt i skjutlaget skall börja på station 1 och
skjuta duvorna i följd till och med station 8 enligt följande regel:

DS.6.5.4.8

SKJUTORDNING FÖR MÄN 50 DUVOR
Station 1.
1 torndubblé
1 lådadubblé
1 korsande dubblé (tornet först sedan lådan)
Station 2.
1 torndubblé
1 korsande dubblé (tornet först sedan lådan)
Station 3.
1 torndubblé
1 lådadubblé
1 korsande dubblé (tornet först sedan lådan)
1 korsande dubblé (lådan först sedan tornet)
Station 4.
1 torndubblé
1 lådadubblé
1 korsande dubblé (tornet först sedan lådan)
1 korsande dubblé (lådan först sedan tornet)
Station 5.
1 torndubblé
1 lådadubblé
1 korsande dubblé (lådan först sedan tornet)
1 korsande dubblé (tornet först sedan lådan)
Station 6.
1 lådadubblé
1 korsande dubblé (lådan först sedan tornet)
Station 7.
1 lådadubblé
1 korsande dubblé (lådan först sedan tornet)
Station 8.
1 torndubblé
1 korsande dubblé (tornet först sedan lådan)
1 lådadubblé
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1 korsande dubblé (lådan först sedan tornet)
DS.6.5.4.9

SKJUTORDNING FÖR KVINNOR 40 DUVOR
Station 1.
1 torndubblé
1 korsande dubblé (tornet först sedan lådan)
Station 2.
1 torndubblé
1 lådadubblé
1 korsande dubblé (tornet först sedan lådan)
Station 3.
1 torndubblé
1 lådadubblé
1 korsande dubblé (tornet först sedan lådan)
Station 4.
1 torndubblé
1 lådadubblé
1 korsande dubblé (tornet först sedan lådan)
Station 5.
1 torndubblé
1 lådadubblé
1 korsande dubblé (lådan först sedan tornet)
Station 6.
1 torndubblé
1 lådadubblé
1 korsande dubblé (lådan först sedan tornet)
Station 7.
1 lådadubblé
1 korsande dubblé (lådan först sedan tornet)
Station 8.
1 korsande dubblé (lådan först sedan tornet)
Vid skjutning av station 8 skall skyttarna stå i ett led bakom domaren
på en tänkt linje dragen från centrum av baskordan till station 4.

DS.6.5.4.10

Ingen skytt i skjutlaget får gå fram till en station förrän det är hans tur
att skjuta, innan domaren gett order om att skjutningen skall påbörjas
eller föregående skytt fullföljt sin skjutning och lämnat stationen.
Ingen skytt får flytta sig till nästa station förrän samtliga skyttar i laget
genomfört sin skjutning på föregående station.

DS.6.5.5

Antal patroner:
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Man måste ladda med 2 patroner för varje dubblé.
DS.6.5.6
DS.6.5.6.1

Regelrätt dubblé
Varje dubblé är regelrätt i vilken två regelrätta duvor kastats på
skyttens kommando i enlighet med dubbelskeetreglerna.

DS.6.5.7
DS.6.5.7.1

Ej regelrätt dubblé är:
när en eller båda duvorna i en dubblé ej är regelrätt.

DS.6.5.7.2

när endast en duva kastas

DS.6.5.7.3

när den ena eller båda duvorna går i annan riktning än den som är
föreskriven i inställningen för dubbelskeet.

DS.6.5.7.4

varje dubblé som ej överensstämmer med reglerna (DS.6.5.4.1;
DS.6.5.4.2)

DS.6.5.7.5

Skytt som skjuter på en ej regelrätt dubblé måste upprepa skotten på
en regelrätt dubblé oavsett om duvorna träffades eller bommades
(förutsatt att domaren har meddelat NY DUV).

DS.6.5.8
DS.6.5.8.1

TRÄFFAD DUVA
En duva skall förklaras som TRÄFF om den har kastats som en
regelrätt dubblé och beskjutits enligt dessa regler och minst en
synlig bit har lossnat från den inom skjutgränsen.

DS.6.5.9

BOMMAD DUVA
En duva ska förklaras som bom när:

DS.6.5.9.1

den inte har träffats under flykten eller den har träffats utanför
skjutgränsen.

DS.6.5.9.2

det endast DAMMADE om den, dvs ingen synlig bit föll.

DS.6.5.9.3

skytten ej skjutit på en regelrätt dubblé som han har kallat på. Båda
duvorna ska förklaras bommade.

DS.6.5.9.4

första skottet är BOM och skytten kan ej avfyra sitt andra skott därför
att han ej har laddat med två patroner, ej har frigjort magasinstoppet
på ett automatiskt gevär, rekylen från det första skottet har medfört
att geväret säkrats, skytten ej släppt avtryckaren tillräckligt för det
andra skottet eller av vilken annan anledning som helst som kan
anses orsakad av skytten själv ska dubblén dömas BOM-BOM. Om
första duvan träffas ska dubblén dömas TRÄFF-BOM.

DS.6.5.9.5

skytten ej kunde avfyra sitt gevär beroende på att han ej osäkrat det,
glömt att ladda det eller ej stängt det rätt. Dubblén förklaras BOMBOM.
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DS.6.5.9.6

När skytten ej skjuter på den andra utan påtaglig anledning skall
resultatet av det första skottet räknas och det andra skottet förklaras
BOM.

DS.6.5.9.7

skytten efter gevärs- eller ammunitionsfel öppnat vapnet eller rört
säkringen innan domaren inspekterat geväret (Se p 8.1).

DS.6.5.9.8

Om skytten p.g.a. gevärs- eller ammunitionsfel ej kan avfyra sitt
första skott och han öppnat geväret eller rört säkringen innan
domaren inspekterat geväret ska båda duvorna dömas BOM.

DS.6.5.9.9

Om skytten p.g.a. gevärs- eller ammunitionsfel ej kan avfyra sitt
andra skott och han öppnat geväret eller rört säkringen innan
domaren inspekterat geväret ska resultatet av första skottet räknas
och andra duvan dömas BOM.

DS.6.5.9.11

duvorna beskjuts i felaktig ordning varvid båda duvorna skall
förklaras bommade.

DS.6.5.9.12

skyttens färdigställning ej är i enlighet med p DS.6.5.3, DS.6.5.3.1
och han tidigare under serien varnats för detta (se p 6.1).

DS.6.5.10

En NY DUBBLÉ är en dubblé som ej kastas i enlighet med dessa
regler. Beslutet om NY DUBBLÉ är alltid domarens ansvar.

DS.6.5.10.1

En dubblé som av domaren har dömts NY DUBBLÉ, skall alltid
upprepas VARE SIG SKYTTEN HAR SKJUTIT ELLER EJ OCH
VARE SIG NÅGON AV DUVORNA TRÄFFATS ELLER EJ (Regel
5.4,5.5).

DS.6.5.10.2

Om en dubblé har förklarats NY DUBBLÉ måste den nya dubblén
kastas på samma sätt som den som orsakade felet.

DS.6.5.11

Dubblén ska dömas NY DUBBLÉ och skytten ska skjuta på en ny
dubblé för att bestämma resultatet av båda skotten OAVSETT OM
HAN SKJUTIT ELLER EJ när:

DS.6.5.11.1

en trasig duva kastats

DS.6.5.11.2

dubblé kastas från fel hus

DS.6.5.11.3

endast en duva kastats istället för en dubblé

DS.6.5.11.4

den ena eller båda duvorna i dubblén är ej regelrätt

DS.6.5.11.5

den ena eller båda duvornas färg var klart avvikande från färgen på
andra duvor som används i tävlingen och under träningen.

DS.6.5.11.6

skytten skjuter då det ej är hans tur att skjuta.
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DS.6.5.11.7

ett gevärs- eller ammunitionsfel hindrar skytten från att skjuta sitt
första skott

DS.6.5.12

En ny duva får kastas under förutsättning att SKYTTEN EJ SKJUTIT
då:

DS.6.5.12.1

dubblén kastas innan skytten har ropat.

DS.6.5.12.2

dubblén kastas ej inom 3 sekunder efter skyttens rop och skytten
vägrar dubblén enligt p DS.6.5.4.6.

DS.6.5.12.3

skyttens färdigställning ej var enligt p DS.6.5.3 och han ej tidigare
under serien varnats för detta
(se 6.1.7).

DS.6.5.12.4

duvan fladdrar, tar en felaktig bana eller har otillräcklig hastighet (Se
p DS.6.5.7).

DS.6.5.12.5

skottet kan ej avlossas beroende på gevärs- eller ammunitionsfel
som ej är orsakat av skytten. Vid detta fall av felaktigheter under en
serie om 50 (40) duvor får ny dubblé kastas maximalt två (2) gånger
oavsett om skytten bytt gevär eller ammunition. Vid det tredje och
efterföljande felen skall dömas BOM (se p DS.6.5.9.10).
Notera:
Ingen protest avseende felaktig duva får godkännas när duvorna har
beskjutits om:
Den påstådda felaktigheten bestått av en avvikelse från den
föreskrivna banan eller otillräcklig utgångshastighet.
Den påstådda felaktigheten bestått i FÖR TIDIGT eller FÖR SENT
utkast såvida ej:
domaren tydligt sagt NY DUVA före skottet lossats vid FÖR
TIDIGT utkast eller
innan duvan blev synlig vid FÖR SENT utkast.
Då skytten skjutit skall i alla övriga fall resultatet skottet räknas.

DS.6.5.13

En ny dubblé skall kastas OM SKYTTEN SKJUTIT när:

DS.6.5.13.1

skytten blivit tydligt störd (och domaren dömer NY DUBBLÉ).

DS.6.5.13.2

domaren av någon anledning ej kunnat avgöra om det var TRÄFF,
BOM eller NY DUBBLÉ.
Domaren måste dock alltid rådgöra med de biträdande domarna
innan han fattar avgörandet i sådant fall.
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DS.6.5.13.3

skottet avlossas ofrivilligt innan skytten som är i tur att skjuta har
kallat på duvan, och han ej avlossar det andra skottet. Om det andra
skottet avlossas ska resultatet räknas.
Vådaskott kan föranleda bestraffning eller diskvalifikation ur
tävlingen för opålitligt gevär eller farlig gevärshantering.

DS.6.5.13.4

När skytten bommar första duvan och den kolliderar med den andra
duvan innan skytten avlossat sitt andra skott, eller när skytten träffar
första duvan och fragment från den första duvan krossar den andra
duvan innan han skjutit sitt andra skott.

DS.6.5.13.5

Om det första skottet i en dubblé är bom och skytten ej kan skjuta
det andra på grund av gevärs- eller ammunitionsfel skall den första
duvan förklaras bommad och en ny dubblé kastas för att bestämma
resultatet av det andra skottet.

DS.6.5.13.6

Om båda skotten avlossas samtidigt skall dubblén förklaras NY
DUBBLÉ och skall skjutas om som en regelrätt dubblé om den första
duvan eller båda träffades. Efter två upprepningar av detta i samma
serie skall den första duvan dömas TRÄFF eller BOM och den
andra duvan dömas BOM.

DS.6.5.13.7

Om skytten träffar båda duvorna i en dubblé med samma skott skall
dubblén förklaras NY DUBBLÉ och skjutas om. Skytten får göra två
försök på varje station. Vid det tredje försöket skall, i det fall
händelsen upprepas, duvorna dömas TRÄFF och BOM.

DS.6.5.13.8

Om skytten bommar den första duvan och träffar den andra duvan
med sitt första skott skall den första duvan dömas BOM och en ny
dubblé skjutas för att bestämma resultatet av den andra duvan.
Skytten tillåts två (2) försök på varje station. Vid det tredje (3:e)
försöket, om samma situation inträffar, skall dubblén dömas BOMBOM.

Notera:
Skytt, som använder dubbelpipigt gevär med en avtryckare skall
anmäla till bandomaren före tävlingens början vilken pipa han
avlossar först. Görs ej sådan anmälan förutsätts att underpipan
avlossas först på bockgevär och högerpipan först på övriga
dubbelgevär.

7.0

FÖRBEREDELSER FÖR TÄVLING (INDELNING I SKJUTLAG)

DS.7.3

Dubbelskeet
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DS.7.3.1

Individuellt Män
Tävlingen består i UIT mästerskap av 150 duvor som skjuts i tre (3)
serier om 25 dubbléer på en dag. Om antalet deltagare överskrider
bankapaciteten får tävlingen skjutas på två dagar, dvs. 100 duvor
första dagen och 50 duvor andra dagen.

DS.7.3.2

Individuellt Kvinnor
Tävlingen består i UIT mästerskap av 120 duvor som skjuts i tre (3)
serier om 20 dubbléer på en dag. Om antalet deltagare överskrider
bankapaciteten får tävlingen skjutas på två dagar, dvs. 80 duvor
första dagen och 40 duvor andra dagen.

DS.7.3.3

Lagtävling: Män och Kvinnor
Lagen består av tre skyttar per lag.(Se UIT Allmänna Regler p 3.l.c).
Lagtävlingen avgörs som det sammanlagda resultatet av de tre
lagmedlemmarnas individuella resultat på 450 duvor för män och
360 duvor för kvinnor. Särskiljning enligt regel 12.2.
SÄRSKILJNING

DS.12.1.4

Dubbelskeet
Om två eller flera skyttar har lika resultat skall särskiljning om de tre
första platserna i tävlingen göras genom att varje skytt skjuter på
regelrätta dubbléer på stationerna 3-4-5-8, med start på station 3, i
den ordningsföljd som bestäms av juryn. Samtliga skyttar med
samma resultat ska skjuta samma stationer och samma antal
dubbléer. Den skytt som träffar minsta antalet duvor på respektive
station döms som förlorare.

ATR 3.21.2.1
Dubbelskeet-station nr 8 placeras på en tänkt linje mellan mitten på
station 4 och mitt på baskordan. Avståndet mellan framsidan på
station 4 och framsidan på dubbelskeet-station 8 är 6 meter.
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