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Bestämmelser för Kretscupen
Vapengrupp A och B
Kretscupen är en av kretsstyrelsen instiftad tävling för pistol i vapengrupp A och B, som
avhålls årligen.
Tävlingen består av såväl en individuell tävling som en lagtävling av cupkaraktär.
I lagtävlingen tävlas om vandringspris i vapengrupp A + B.
Detaljbestämmelser framgår nedan.
1.

Arrangör

1.1

Kretsstyrelsen uppdrar årligen åt någon av kretsens föreningar att arrangera
tävlingen.

2.

Tidpunkt

2.1

Tävlingen upptas i kretsens skjutprogram på dag som överenskoms av
kretsstyrelsen och utsedd arrangör.

3.

Deltagare

3.1

Rätt att delta i tävlingen Kretscupen äger skyttar tillhörande föreningar inom
Västernorrlands läns pistolskyttekrets.

3.2

Deltagare skall inneha Svenska Pistolskytteförbundets pistolskyttekort (och
därmed också klarat och löst ut pistolskyttemärket i brons).

4.

Tävlingens omfattning/genomförande

4.1

Tävlingen omfattar:
Tävlingsmoment 1: Individuell tävling
Samtliga tävlande skjuter sju (7) serier enligt bestämmelserna för
pistolskyttemärket. Före första serien avlossas högst fem (5) provskott under en
tid av fem (5) minuter.
Tävlingsmoment 2: Lagtävling/Cuptävling
Efter tävlingsmoment 1 äger förening rätt att anmäla obegränsat antal tremannalag
till tävlingsmoment 2, som är själva cuptävlingen. Tävlingsmoment 2 genomförs
även om endast en förening anmält lag till cuptävlingen. Deltagare i
tävlingsmoment 2 skall utses bland de deltagare som startat i Tävlingsmoment 1.

4.2

Lagtävling/Cuptävling

4.2.1

Lagsammansättning:
Laget skall bestå av tre skyttar som skjuter med antingen A eller B vapen. Minst
en av skyttarna skall skjuta med vapengrupp A vapen.

4.2.2

Lottning
När laganmälan är gjord till Tävlingsmoment 2/Cuptävling lottas lagen två och
två mot varandra. Om lagens antal är udda lottas det kvarvarande laget in i något
av de redan hoplottade paren.
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4.2.3

Genomförande Tävlingsmoment 2, Cuptävling

4.2.3.1

4.2.3.4
4.2.3.5
4.2.3.6

Då första lottningen är klar skjuts en (1) serie enligt bestämmelserna för
pistolskyttemärket. Det lag, som har bästa sammanlagda resultatet, går vidare.
Före serien skjuts en provserie om fem (5) skott under en tid av fem (5) minuter.
Några ytterligare provskott skjuts ej under cuptävlingen.
Om två lag under punkt 4.2.3 genomförande uppnår samman resultat sker
särskjutning med en femskottsserie enligt bestämmelserna för pistolskyttemärket.
Detta förfaringssätt upprepas tills särskiljning uppnåtts.
Där i något ”par” ingår tre lag, går de två lagen med bästa resultaten vidare.
Förfaringssättet med lottning enligt ovan fortsätter tills endast två lag återstår.
Finalserie
När endast två lag återstår skjuts en finalserie, som ensamt avgör tävlingen om
Vandringspriset.
Finalserien omfattar fem (5) skott. Serien skjuts med markering efter varje skott,
tid per skott två (2) minuter.
OBS I finalserien får laddning endast ske med en patron i taget.
Om i finalserien de två lagen uppnår samma resultat sker särskjutning med
femskottsserier tills särskiljning uppnåtts.

5.

Klassindelning

5.1

Skyttarna tävlar i vapengrupperna A och B och skjutklasser enligt Svenska
Pistolskytteförbundets bestämmelser.

6.

Standardmedaljer

6.1

Standardmedaljberäkning sker enligt bestämmelser i Svenska
Pistolskytteförbundets skjuthandbok.
Beräkningsgrund för standardmedaljer utgör de sju (7) serier som ingår i
Tävlingsmoment 1.

4.2.3.2
4.2.3.3

6.2

7.

Priser

7.1
7.1.1

Individuell tävling/Tävlingsmoment 1
I den individuella tävlingen utdelas hederspriser enligt arrangörens bestämmande.

7.1.2

Av kretsstyrelsen utgivna rekommendationer för hederspriser (se Kretshandboken
på kretsens hemsida) samt bestämmelser i Svenska Pistolskytteförbundets
skjuthandbok skall iakttas.

7.2
7.2.1
7.2.2

Lagtävling/Tävlingsmoment 2
I lagtävlingen utgår vandringspris enligt punkt 8.
Till varje deltagare i segrande lag utgår Svenska Pistolskytteförbundets
banskytteplakett i guld och till varje deltagare i i andralaget samma plakett i
silver. Plaketter beställs och bekostas av kretsstyrelsen.

8.

Vandringspris

8.1

Vandringspriset består av en pokal försedd med inskription.
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3

Vandringspriset tillfaller för året den förening som i Tävlingsmoment 2,
Finalserien, punkt 4.2.3.6 utgått som segrare.
För att bli ständig egendom skall priset erövras fem (5) gånger oberoende av
ordningsföljd.
För året vinnande förening svarar för och bekostar att priset graveras med
föreningens namn och aktuellt årtal.
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.

9

Jury

9.1
9.2

Arrangör skall före tävlingens början ha utsett jury bestående av tre (3)
medlemmar. En av dessa skall vara juryns ordförande.
Namnen på jurymedlemmarna anslås i anslutning till tävlingssekretariatet.

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.
Av kretsstyrelsen upprättad mall för Inbjudan (se Kretshandboken på kretsens
hemsida) samt bestämmelser i Svenska Pistolskytteförbundets skjuthandbok skall
iakttas.

10.2

11

Anmälningsavgifter

11.1

I de individuella tävlingarna/Tävlingsmoment 1 får anmälningsavgift uttas med
belopp som rekommenderats av kretsstyrelsen.
Av anmälningsavgiften skall av kretsstyrelsen varje år fastställd kretsavgift
inbetalas till kretsen.
Kretsstyrelsen skall före årets början i Kretshandboken lämna uppgift om årets
rekommenderade anmälnings- och kretsavgifter.
I lagtävlingen/Tävlingsmoment 2 uttas ej någon avgift.
Av kretsstyrelsen utgivna rekommendationer för Anmälningsavgifter (se
Kretshandboken på kretsens hemsida) skall iakttas.

11.2
11.3
11.4
11.5

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.
För tävlingsmoment 1, individuell tävling skall framgå vilka som erövrat
standardmedaljer. Granskning av standardmedaljberäkning görs av kretsstyrelsen
eller av den kretsstyrelsen utsett. Av resultatlistan skall framgå att kontroll skett
samt vem som utfört den.
För Tävlingsmoment 2, Cuptävlingen skall resultaten återge tävlingens gång efter
varje lottning t o m finalserien.
Sedan resultatlistan godkänts utsänds den snarast och senast inom en vecka till
kretsstyrelsen och samtliga föreningar inom kretsen. Resultatlista kan utsändas via
mail till de föreningar, vilka arrangören förvissat sig om har e-postadress.

12.2

12.3
12.4
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12.5

Av kretsstyrelsen upprättad PM för Resultatlista (se Kretshandboken på kretsens
hemsida) samt bestämmelser i Svenska Pistolskytteförbundets skjuthandbok skall
iakttas.

13

Allmänt

13.1

Utöver här givna bestämmelser hänvisas till Svenska Pistolskytteförbundets
skjuthandbok.

14.

Ändring av bestämmelser

14.1
14.2

Kretsstyrelsen beslutar om ändring av dessa bestämmelser.
Förening som önskar föreslå ändring av dessa bestämmelser gör detta skriftligen
till kretsstyrelsen.
Stadgarna reviderade av kretsstyrelsen 2014 (ersätter tidigare av kretsstyrelsen för
Kretscupen fastställda bestämmelser från 2011-02-08 och 1996-10-22).

14.3

