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Versjonsinformasjon
Dato
Dok ver.
07.10.2019 0.1
13.10.2019 0.2

inrX ver.
1.3.2
1.3.3

07.12.2019 0.3
29.06.2020 0.4

1.5.0
1.5.2

Ver 0.4

Første versjon
Endret resultatliste for klassen Åpen Rekrutt.
Endret premiering for klassene Åpen Rekrutt og
U12.
Oppdatert dokumentstruktur.
Lagt til punkt om rangering av resultat fra ES.
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Introduksjon
Dette dokumentet beskriver kjente tilfeller hvor funksjonaliteten i inrX avviker fra bestemmelser i
relevante reglement. Enkelte av avvikene kan en forvente blir lukket i nyere versjoner av inrX, mens
andre forblir åpne.
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Fellesreglementet
Åpne avvik
2.5.4.8 Bestemannspremie og skytestilling
Versjon av reglementet: ”Reglene er ajourført etter vedtak på Forbundstinget 2019.”
Beskrivelse i reglementet: ”Bestemannspremie: Tilskudd til premiebeløpet til vinneren av stevner
hvor likt program og skytestillinger nyttes, uansett klasse.”
Avvik i inrX: Det beregnes bestemannspremie til vinneren av programmet, uansett klasse, men tar
ikke hensyn til skytestilling.

Lukkede avvik
2.5.3.1 Resultatlister for klassen Åpen rekrutt
Versjon av reglementet: ”Reglene er ajourført etter vedtak på Forbundstinget 2019.”
Beskrivelse i reglementet: ”I klassen Åpen rekrutt skal deltakerne ikke rangeres etter resultat.
Resultatene skal inngå i listen, men deltakerne føres opp alfabetisk eller klubbvis.”
Avvik i inrX: Deltakerne rangeres etter resultat.
Korrigert i inrX: fom versjon 1.3.3. Deltakere i klassen Åpen Rekrutt er sortert etter etternavn,
fornavn og klubb i resultatlisten, og listet med resultater uten plassering.

2.5.4.1 Premieringsregler
Versjon av reglementet: ”Reglene er ajourført etter vedtak på Forbundstinget 2019.”
Beskrivelse i reglementet: ”Alle barn skal få premie i et idrettsarrangement dersom premiering skjer.
Dette gjelder til og med det året de fyller 12 år. Premiene kan differensieres fra det året barna fyller
11 år.”
Avvik i inrX: Alle klassene er satt opp med 1/3 premiering.
Korrigert i inrX: fom versjon 1.3.3. Klassene Åpen Rekrutt og U12 listes ikke med 1/3 premiering i
resultatlisten.

Ver 0.4

www.inrx.org

5

Generelle Tekniske Regler
Åpne avvik
6.15.1.d Rangering ved poenglikhet ved bruk av ES
Versjon av reglementet: ”Versjon 2017 (Tredje utgave, 02/2020)”
Beskrivelse i reglementet: ”Benyttes elektroniske skiver, og det fortsatt er poenglikhet skal
desimalverdiene, skudd for skudd sammenliknes, fra siste skudd og bakover;”
Avvik i inrX: Rangering ved poenglikhet gjøres ihh til 6.15.1 a, b, c og e. Punkt d blir ikke ihensyntatt.
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