FORBEREDELSESPOST - BLIDESKYDNING
OPGAVE
Dette er forberedelsesposten til Sagaløbet 2016. Posten er delt op i to dele og kan i alt give 250 point, hvis
patruljen vælger at løse opgaven på +Point sværhedsgraden. Denne side er den grundlæggende postbeskrivelse, som beskriver postens to opgaver og regler på et generelt plan. De to delposter er beskrevet på de
efterfølgende sider. Hver delpost har sin egen opgave tilknyttet. Den ene del er en skudlængdeopgave og den
anden er en præcisionsopgave.

REGLER
-

Patruljen skal selv konstruere og klargøre deres blide før løbets start.

-

Patruljen skal selv bære bliden gennem hele løbet.

-

Bliden skal tjekkes ind ved løbets start.

-

Bliden skal overholde de grundlæggende principper for en blide og må derfor ikke være en katapult.
(Det vil sige at den skal virke ved brug af kontravægt og tyngdekraft)

-

Patruljen må selv vælge materialer og konstruktionsform samt størrelse på bliden.

-

Bliden skal synligt mærkes med patruljens navn og kreds.

-

Efterlades bliden et sted på løbet fratrækkes patruljen 1000 point.

-

Patruljen har to skud til hver opgave. Patruljen vælger selv hvilket af skuddene der bruges.

-

Der skydes med ærteposer med dimensionerne 10,5 cm x 9,5 cm og en vægt på ca. 71 g.

-

Hvis ærteposen lander på en markering vil pointtallet altid være til patruljens fordel.

TID
Patruljen har i alt 15 minutter til at løse opgaven på løbet. På de 15 minutter skal patruljen klargøre deres
blide samt affyre de fire skud. Patruljen har herefter maks. 5 minutter til at fjerne bliden. For hver 30 sekunder patruljen bruger ekstra til nedpakning af bliden fratrækkes patruljen 10 point.

POINT
Der kan opnås maksimalt 250 point for den samlede forberedelsespost.
-

Der gives 100 point for hver del af posten
Der kan opnås 25 point for hver del som patruljen løser med +Point.

God fornøjelse
Sagaløbsudvalget

#FDFSaga16
#FDFoplevelser

FORBEREDELSESPOST - LÆNGDE
OPGAVE
Denne del af posten er skudlængdeopgaven. Her skal patruljen skyde så langt som muligt med bliden.

REGLER
-

Det forreste element på bliden skal placeres bag den markerede linje.

-

Hvis ærteposen lander på en streg mellem to pointområder, gives point ud fra det højeste pointområde.

-

Patruljen har to skud til at skyde så langt som muligt.

-

Der gives kun point for et af de to skud.

-

Patruljen bestemmer selv hvilket af de to skud, der er pointgivende.

-

Banen er markeret med 5 markeringer, som er placeret henholdsvis 5, 7,5, 10, 12,5 og 15 meter væk.

-

Der gives 20 point for hver markering ærteposen passerer.
Der gives point ud fra det sted hvor ærteposen rammer jorden første gang.

SENIORER
For at gennemføre delposten skal seniorpatruljer desuden opfylde følgende krav:
-

Det er kun de 4 yderste markeringer, som er pointgivende (7,5, 10, 12,5 og 15 meter)

-

Der gives 25 point for hver markering ærteposen passerer.

+POINT
For at opnå de 25 +Point ændres delposten og følgende regler og krav skal overholdes:
-

Patruljen frasiger sig mulighed for at få point ved den markering, som er placeret tættest på baglinjen. For væbnerpatruljer giver 5 meter markeringen ikke point mens for seniorpatruljer giver 7,5 meter markeringen ikke point. Den første markering som er gældende giver dobbelt point.

POINT
Der kan maksimalt opnås 100 point for løsningen af delposten.
-

Der gives point ud fra hvor langt patruljen skyder. Fordelingen er forklaret under regler.

God fornøjelse
Sagaløbsudvalget

#FDFSaga16
#FDFoplevelser

FORBEREDELSESPOST - PRÆCISION
OPGAVE
Denne del af posten er præcisionsopgaven. Patruljen skal her skyde så præcist med bliden som muligt. Målet de skal sigte efter har centrum 5 meter fra det sted som patruljen skal skyde fra.

REGLER
-

Det forreste element på bliden skal placeres bag den markerede linje.

-

Hvis ærteposen lander på en streg mellem to pointområder, gives point ud fra det højeste pointområde.

-

Patruljen har to skud til at ramme så præcist som muligt.

-

Der gives kun point for et af de to skud.

-

Patruljen bestemmer selv hvilket af de to skud, der er pointgivende.

-

Der gives 100 point for at ramme den inderste cirkel og herefter gives der 25 point mindre per cirkel
fra midten. Se tegningen til postbeskrivelsen.

SENIORER
For at gennemføre delposten skal seniorpatruljer desuden opfylde følgende krav:
-

Det er kun de to inderste markeringer der giver point. Den inderste giver 100 point og den næst-inderste giver 50 point.

+POINT
For at opnå de 25 +Point ændres delposten og følgende regler og krav skal overholdes:
-

Patruljen får tildelt en anden baglinje de skal skyde fra. Afstanden til centrum af skydeskiven er
ukendt herfra.

POINT
Der kan maksimalt opnås 100 point for løsningen af delposten.
-

Der gives point ud fra hvor præcist patruljen rammer. Se tegningen på bagsiden for forklaring af pointfordelingen.

God fornøjelse
Sagaløbsudvalget

#FDFSaga16
#FDFoplevelser

FORBEREDELSESPOST - PRÆCISION
Midtercirklens diamater er 1 meter. Diameteren øges med 1 meter for hver cirkel uden om midtercirklen.
Pointsystemet for væbnerpatruljer er markeret med blåt
Pointsystemet for seniorpatruljer er markeret med orange
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