Til Klubber, skyttere og lagledere.
Reklame.

Praktiske opplysninger.

Dessverre er det slik at noen av våre skyttere til stadighet bryter
bestemmelsene om reklame. Under NM Skive 2015 vil disse bestemmelsene
ha stort fokus. Det vil i praksis si at alt utstyr innenfor sperringene til
akkreditert område skal være reklamefri.
Buekofferter og bager med reklame vil ikke være lov å ta med på innsiden.
Klær skytteren har på seg skal heller ikke ha reklame, dette gjelder også
Capser, bukser, paraplyer, vindjakker etc.
Er det merkevare, dvs at det er samsvar mellom produsent og reklamen kan den være inntil
inntil 30 cm2
En Hoyt caps er lovlig hvis merkelappen sier det er Hoyt som er produsent
og det er et/flere merke på capsen ikke er større en 30 cm2. til sammen
Er ikke produsentlappen synlig er den ikke lovlig.
Skyttere som bryter bestemmelsene kan bli disket og ikke få delta i NM

Alle skyttere skal stille i Klubbtøy. Klubbtøyet kan ha reklame for sponsorer
hvis det forefinnes gyldig avtale. Alle som hevder å ha avtale vil få sine
avtaler kontrollert
Skulle det vise seg at en slik avtale ikke er gyldig vil vedkommende kunne miste sin
plassering i NM.
Minstekravet for klubbtøy er skyteskjorte med klubbens logo .
Skulle været tilsi det, kan en bruke regntøy, vindjakker eller lignende uten reklame på.
Det er heller ikke lov med paraplyer med reklame.
Kravet til klubbtøy gjelder også lagledere, trenere.
Det samme gjør reklamebestemmelsene.
Skyttere som viser frustrasjon/aggresjon ved dårlig skyting og lar dette f.eks. gå utover
terminaler eller annet utstyr kan bli bortvist.

Trenere og Lagledere.
Vi oppfordrer alle klubber, trenere og lagledere til å informere og sørge for at alle skyttere
stiller i lovlig antrekk og med lovlig utstyr i den divisjonen de skal skyte.
Det er heller ikke lov med elektriske apparater, synlige ørepropper foran ventelinjen under
skyting.
Vi oppfordrer også til at klubbene sørger for at det ikke er mere en
1 trener/lagleder til hver skytter, dog ikke mere en 4 trenere/lagledere fra samme klubb
innenfor akkreditert område.
Det er heller ikke lov med trener i klubbtøy utenfor sperret område som instruerer skyttere.
FAIR PLAY er en fin grunnholdning å ha i klubben og NM Skive 2015.
Er en fin måte å synliggjøre din klubb sine verdier og holdninger
Lykke til og ha et flott NM Skive 2015

”Fair Play handler om gjensidig respekt og
toleranse for hverandre
eller rett og slett folkeskikk”.

Bli en «FAIR PLAYÈR» DU også

