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600-POÄNGAREN
Tävlingen är en kretsskjutning med pistol i vapengrupp C enligt SPSF bestämmelser för
Nationell helmatch om ett av Västernorrlands läns Pistolskyttekrets eller sponsor uppsatt
vandringspris, bestående av kanna, pokal eller liknande.
1. Arrangör
Kretsstyrelsen uppdrar årligen åt någon av kretsens föreningar att arrangera tävlingen.
2. Tidpunkt
Tävlingen upptas i kretsens skjutprogram på den dag som överenskoms av kretsstyrelsen och
utsedd arrangör.
3. Deltagare
3.1 Rätt att delta har skyttar tillhörande någon av kretsens föreningar.
3.2 Deltagare skall inneha Svenska Pistolskytteförbundets pistolskyttekort (och därmed
också klarat och löst ut pistolskyttemärket i brons).
4. Tävlingens omfattning/Tävlingsform
600-POÄNGAREN är en kretsskjutning och genomförs enligt Svenska Pistolskytteförbundets
bestämmelser för Nationell helmatch (Skjuthandboken upplaga 13 år 2010 del H) med
omfattning enligt nedan. Sammanlagda resultatet räknas för slutlig placering.
Tävlingen omfattar dels lagtävling, dels individuell tävling.
Delmoment A. Precisionsskjutning
Precisionsskjutningen omfattar fyra (4) 5-skottsserier mot pistoltavla enligt reglerna för
precisionsskjutning i Skjuthandboken del H.5.2.1.
Provserie är tillåten.
Delmoment B. Snabbskjutning
Snabbskjutningen omfattar fyra (4) 5-skottsserier mot snabbpistoltavla enligt bestämmelserna
i Skjuthandboken del H.5.2.2
Provserie är tillåten.
Delmoment C. Figurskjutning H.5.2.3
Figurskjutningen omfattar fyra (4) 5-skottsserier mot figurtavla för Nationell Helmatch,
avstånd 25 m, utgångsställning stående utan stödhand 45 grader. Tid för respektive serie är
18,16,14 och 12 sek i nämnd ordning.
Figurerna får beskjutas i valfri ordning.
Provserie ej tillåten.
5. Vapengrupp/klassindelning
5.1 Endast vapengrupp C är tillåten.
5.2 Klassindelning enligt Svenska Pistolskytteförbundets skjuthandbok.
5.3 Klassindelning i nationell helmatch enligt skyttens högsta klass i precisions- eller
fältskjutning
6. Lagtävling
6.1 Lagtävlingen är en tävling om uppsatt vandringspris.
6.2 Lagen består av föreningars icke förutanmälda 3-mannalag oberoende av klass. Segrare
blir det lag som uppnår högsta poängsumma i tävlingen .
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7. Individuell tävling/Hederspriser
7.1 Den individuella tävlingen utgör tävling om hederspriser enligt angiven klassindelning.
7.2 Av kretsstyrelsen utgivna rekommendationer för hederspriser (se Kretshandboken på
kretsens hemsida) samt bestämmelser i Svenska Pistolskytteförbundets skjuthandbok
skall iakttas.
7.3 Hederspriser utdelas klassvis utifrån det sammanlagda resultatet av 600-poängaren.
8. Standardmedaljer
8.1 Standardmedaljberäkning sker enligt bestämmelser i Svenska Pistolskytteförbundets
skjuthandbok.
8.2 Standardmedalj i Nationell Helmatch är ej kvalificerande för SM deltagande i precisionsoch fältskjutning.
9. Vandringspris
9.1 Lagtävligen är en tävling om uppsatt vandringspris.
9.2 Inteckning i vandringspris för lag erhåller den förening som uppnått högsta resultat enligt
punkt 6 ovan.
9.3 Vid lika resultat skall den förening i vilkens lag skytt med högsta individuella resultat
ingår dömas före. Om särskiljning ändå ej kan uppnås skall lagens resultat i Delmoment
C Figurskjutning fälla avgörande.
9.4 För att vandringspris skall bli ständig egendom erfordras fyra (4) inteckningar oavsett
ordningsföljd.
9.5 För året vinnande förening, som erhåller inteckning i vandringspris, svarar för och
bekostar att priset graveras med föreningens namn, aktuellt årtal och resultat.
9.6 Vinnande förening förvarar priset på betryggande sätt och ansvarar för att priset i oskadat
skick i god tid dock senast på tävlingsdagen vid nästkommande års tävling tillställs
arrangören.
10 Inbjudan
10.1 Arrangerande förening utsänder inbjudan senast tre(3) veckor före utsatt tävlingsdag till
kretsen och kretsens samtliga föreningar. Inbjudan kan ske via mail till de föreningar,
vilka arrangören förvissat sig om har e-postadress.
10.2 Av kretsstyrelsen upprättad mall för Inbjudan (se Kretshandboken på kretsens
hemsida) samt bestämmelser i Svenska Pistolskytteförbundets skjuthandbok skall
iakttas.
11

Anmälningsavgifter

11.1 I de individuella tävlingarna får anmälningsavgift uttas med belopp som rekommenderats
av kretsstyrelsen. Kretsstyrelsen skall före årets början inkomma med uppgift om årets
rekommenderade anmälningsavgift.
11.2 I lagtävlingen uttas ej någon avgift.
11.3 Av kretsstyrelsen utgivna rekommendationer för Anmälningsavgifter(se Kretshandboken
på kretsens hemsida) skall iakttas.
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12

Resultatlista

12.1 Arrangör skall senast inom 14 dagar översända fullständig resultatlista (lag- och
individuell tävling) till kretsen för kontroll. Resultatlistan får ej läggas ut på hemsida eller
offentliggöras på annat sätt innan denna kontroll utförts.
12.2Av resultatlistan skall framgå vilka som erövrat standardmedaljer. Det skall även anges
att dessa standardmedaljer ej är kvalificerande för deltagande i SM i precisions- och
fältskjutning. Granskning av standardmedaljberäkning görs av kretsstyrelsen eller av den
kretsstyrelsen utsett. Av resultatlistan skall framgå att kontroll skett samt vem som utfört
den.
12.3 Sedan resultatlistan godkänts utsänds den snarast och senast inom en vecka till kretsen
och samtliga föreningar inom kretsen. Resultatlista kan utsändas via mail till de
föreningar, vilka arrangören förvissat sig om har e-postadress.
12.4 Av kretsstyrelsen upprättad PM för Resultatlista (se Kretshandboken på kretsens
hemsida) samt bestämmelser i Svenska Pistolskytteförbundets skjuthandbok skall
iakttas.
Stadgarna fastställda vid kretsstyrelsemöte 2010-02-02 (ersätter stadgar från 2009-02-03).

