Veilednings dokument for Level 3 matcher i Norge:
Rutiner og frister:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Match skal registreres på IPSC.ORG og DSSN matchkalender senest 3 måneder før matchdato.
Informasjon om antall NROI/IROA som trengs sendes NROI rådet minimum 2 måneder før match.
Sanksjoneringspakken skal sendes inn senest 2 måneder før matchdato.
Behov for presidentmedaljer (antall) må meldes DSSN styret senest 4 uker før match.
Dette gjelder også Norske/Nordiske medaljer der det er NM/Nordisk.
MD har ansvar for å sende informasjon til NROI/IROA/mannskaper senest 4 uker før match om
forpleining/overnatting etc.
Det skal minimum være gratis bespisning under mainmatch, og overnatting av tilstrekkelig standard til de
mannskaper som har behov for dette under mainmatch (normalt fredag-søndag).
Mannskapslister skal utarbeides minimum 2 uker før matchstart slik at tilreisende mannskap kan planlegge
sin ankomst og avreise.
Ferdigstille stagene iht. godkjent sanksjoneringspakke, store endringer godtas ikke (iht. IPSC regelverk).
RM skal ha mulighet til å godkjenne stagene 24 timer før PM starter.
Kontrollere at alle deltakere har godkjent medlemskap i DSSN. Mail sendes til post@dssn.no 1 uke før.
Under matchen skal det være tilstrekkelig antall toaletter, håndvasker og andre sanitære muligheter for alle
deltakere og mannskap.
Etter premieutdeling, men på samme dag skal resultater sendes til IPSC via WinMSS.
Post match report innleveres på dssn.no, denne SKAL inneholde .cab fil (WinMSS backup)
Senest 1 uke etter fullført match skal det sendes inn RM rapport til IROA.
Senest 1 uke etter fullført match innrapportere alle RO’er på romansys (Ro-Systemet).
Senest 3 uker etter match, ved ønske om utbetaling av L3 støtte, sende ett forenklet regnskap (inntekt,
utgift og resultat) over matchen til DSSN styret. Denne skal inneholde regnskapstall på bespisning,
overnatting til mannskaper, samt kontonummer som Level 3 støtten skal utbetales til.
a. Level 3 støtte er pt. kroner 15.000, -NM støtte er pt. kroner 10.000,- for pistol, og kroner 25.000,for rifle.
b. En match som avholder NM er kun berettiget til en støtte uavhengig av antall divisjoner.

Blir ikke disse punktene fulgt vil dette kunne medføre helt eller delvis bortfall av Level 3 (og eventuell NM) støtte!
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