BESTÄMMELSER FÖR KRETSMÄSTERSKAP
Fastställda vid styrelsemöte 2010-02-02 (ersätter stadgar från 1996-10-22, reviderade 2007-02-06)
1.

Allmänna bestämmelser enl. bil 1.

./1

2.

Bestämmelser, precisionsskjutning enl. bil 2

./2

3.

Bestämmelser, fältskjutning enl. bil 3

./3

4.

Bestämmelser, skidskytte enl. bil 4

./4

5.

Bestämmelser, nationell helmatch enl. bil 5

./5

6.

Ändringar

6.1

Ändringar av dessa bestämmelser, så att de är aktuella, åligger kretsstyrelsen.

6.2
Av styrelsen under ett år gjorda ändringar skall redovisas vid nästkommande ordinarie
kretsmöte.
6.3
Förening, som önskar ändring av dessa bestämmelser, inger till kretsstyrelsen skriftligt
förslag till ändring.
Kretsstyrelsen beslutar om föreslagen ändring skall ske.
7.

Anvisningar

7.1
Svenska Pistolskytteförbundet resp. Svenska Pistolskytteförbundets skjuthandbok benämns
i dessa bestämmelser Förbundet resp. Skjuthandboken.
8.

Äldre bestämmelser

8.1
Dessa bestämmelser upphäver, ”Bestämmelser för kretsmästerskap inom Västernorrlands
läns pistolskyttekrets”, fastställda vid styrelsemöte 1991-09-23.

Allmänna bestämmelser
1.

Omfattning

1.1
Inom Kretsen skall årligen anordnas kretsmästerskap i följande grenar:
Precisionsskjutning
Fältskjutning
Skidskytte
Nationell helmatch
1.2

Detaljbestämmelser för varje gren återfinns i bilaga 2, 3, 4, 5.
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2.

Deltagare

2.1

Rätt att delta har skyttar tillhörande någon av kretsens föreningar och som fyllt 13 år
(vapengrupp C) respektive under året fyller 18 år (övriga vapengrupper) och innehar
pistolskyttekortet (och därmed även klarat och löst ut pistolskyttemärket i brons).

2.2

För att delta i springskytte och skidskytte skall skytten ha fyllt 15 år samt inneha
pistolskyttekortet (och därmed även klarat och löst ut pistolskyttemärket i brons).

3.

Tävlingsdag

3.1

Tävlingsdagar fastställs av kretsstyrelsen och upptas i kretsens skjutprogram.

4.

Arrangör

4.1

Kretsmästerskap anordnas, på uppdrag av kretsstyrelsen, av förening tillhörande
Västernorrlands läns pistolskyttekrets.

5.

Inbjudan

5.1

Arrangerande förening utsänder inbjudan senast tre (3) veckor före tävlingsdag till kretsen
och samtliga kretsens föreningar. Inbjudan kan ske via mail till de föreningar, vilka
arrangören förvissat sig om har e-postadress.

5.2

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

6.

Anmälningsavgifter

6.1

I de individuella tävlingarna får anmälningsavgifter uttas med ett belopp som
rekommenderats av kretsstyrelsen. Av anmälningsavgiften skall av kretsstyrelsen för varje
år fastställd kretsmästerskapsavgift inbetalas till kretsen.
Kretsstyrelsen utkommer inför varje år med uppgift om aktuella anmälningsavgifter, i det
fall att hederspriser utdelas respektive det fall hederspriser ej utdelas (då reducerad
anmälningsavgift skall tillämpas) liksom nivån på kretsavgiften.
I det fall att kretsmästerskapet arrangeras vid tävling där föranmälan gäller får förhöjd
anmälningsavgift ej uttas vid eventuell efteranmälan.

6.2

I lagtävlingarna uttas ej någon avgift.

7.

Vapengrupper/klasser

7.1

Om kretsmästerskap i precisions- och fältskjutning tävlas individuellt och i lag i följande
vapengrupper: A, B, C, Dam C samt i klasserna Jun C, Vet Y C, Vet Ä C samt i
fältskjutning även vapengrupp R. I nationell helmatch tävlas om kretsmästerskap endast
individuellt i klasser i vapengrupp C enligt ovan.

7.2

I det fall arrangören valt att utdela hederspriser skall inom respektive vapengrupp
klassindelning av de tävlande ske enligt Skjuthandboken, men då endast för uppsatta
hederspriser.

7.3

Vapengrupper/klasser vid Skidskytte se bil 4.

8.

Jury

8.1

Arrangör utser innan tävlingens början jury bestående av tre (3) ledamöter, varav en skall
vara ordförande. Namnen på jurymedlemmarna anslås i anslutning till tävlingsplatsen.

9.

Resultatlista

9.1

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.

9.2

Av resultatlistan 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.

9.3

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.

9.4

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

9.5

Standardmedaljer i samtliga mästerskapsgrenar beräknas enligt bestämmelser i
Skjuthandboken.

10.

Individuell- och lagtävling

10.1

För att tävlingen skall gälla som mästerskap skall i den individuella tävlingen minst tre (3)
skyttar ha deltagit och minst två föreningar varit representerade.

10.2

Lagtävlingarna är tävlingar mellan föreningarnas icke förutanmälda lag. Lag består av tre
(3) skyttar i vapengrupperna A, B, C och R, två (2) skyttar i Dam C, Jun C och Vet C. För
lagtävlingarna i skidskytte gäller dock speciella regler vilka framgår av bilaga 4.

10.3

För att lagtävlingen skall gälla som mästerskap skall minst tre (3) lag ha deltagit från minst
två föreningar.

10.4

I specialbestämmelserna för resp. gren i bil 2, 3, 4 och 5 anges detaljbestämmelser och
prisbestämmelser för dessa.

11.

Priser

11.1

Individuellt och i lag utdelas i mästerskapet kretsens plakett enligt: ”Bestämmelser för
Västernorrlands läns pistolskyttekrets plakett”. I detaljbestämmelserna, bil 2-5,
detaljregleras utdelning av plaketterna.

11.2

Hederspriser utdelas enligt arrangörens bestämmande. Av kretsstyrelsen utgivna
rekommendationer för hederspriser (se Kretshandboken på kretsens hemsida) samt
bestämmelser i Skjuthandboken skall iakttas.

11.3

Standardmedaljer beräknas i samtliga grenar enligt Skjuthandboken del C.5.

12.

Avsteg från bestämmelserna

12.1

Om kretsstyrelsen finner för visst tillfälle anledning till avsteg från dessa bestämmelser
meddelas detta arrangören i samband med att förening erhåller uppdraget att arrangera
tävling.

12.2

Om arrangör av någon anledning önskar göra avsteg från dessa bestämmelser skall
arrangören skriftligen begära detta hos kretsstyrelsen. I denna begäran skall detaljerat anges
de avvikelser från bestämmelserna som arrangören önskar göra.
Kretsstyrelsen beslutar om sådan ändring får genomföras.

12.3

Arrangör är skyldig meddela föreningar beslut om ändring enligt ovan. Sådant meddelande
skall vara föreningen tillhanda senast åtta (8) dagar före tävlingsdagen.

13.

Övrigt

13.1

Utöver här angivna ”allmänna bestämmelser” gäller bestämmelserna i Skjuthandboken till
alla delar.

Precisionsskjutning
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1.

Omfattning

1.1

Precisionsskjutning omfattar individuell tävling och lagtävling.

2.

Individuell tävling

2.1

Den individuella tävlingen genomförs enl. bestämmelserna för tävling om svenskt
mästerskap. Se Skjuthandboken del C 3.5.

3.

Lagtävling

3.1

Lagtävlingen genomförs vapengruppvis. Se bilaga 1 punkt 10.2 och 10.3.

3.2

Resultat för lagtävlingen beräknas på de i första omgången skjutna serierna.

4.

Priser

4.1

Individuellt i mästerskapet utdelas kretsens plakett enl. följande:
Stora plaketten i guld till segraren
Stora plaketten i silver till tvåan
Stora plaketten i brons till trean

Antalet plaketter reduceras när antalet deltagare i en vapengrupp (klass) är lägre än fem (5) enl.
följande:
4 deltagare:
3 deltagare:
2-1 deltagare:

Stora plaketten i guld till segraren,
Stora plaketten i silver till tvåan.
Stora plaketten i guld till segraren.
Inga plaketter utdelas.

4.2

I lagtävlingen i mästerskapet utdelas kretsens plakett enl. följande:

1-2 deltagande lag: Inga plaketter utdelas.
3 ”
” : Stora plaketten i guld till segrande lag,
:
Lilla plaketten i guld till lagmedlemmarna
4

”

5 eller fler lag

” :
:
:

Stora plaketten i guld till segrande lag
Lilla plaketten i guld till lagmedlemmarna
Lilla plaketten i silver till lagmedlemmarna i lag 2

:
:
:
:

Stora plaketten i guld till segrande lag
Lilla plaketten i guld till lagmedlemmarna
Lilla plaketten i silver till lagmedlemmarna i lag 2
Lilla plaketten i brons till lagmedlemmarna i lag 3
Fältskjutning
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1.

Omfattning

1.1

Fältskjutningen omfattar individuell tävling och lagtävling.

2.

Individuell tävling

2.1

Den individuella tävlingen utförs enligt bestämmelserna för tävling om svenskt mästerskap.
Se Skjuthandboken del C 3.5.

3.

Lagtävling

3.1

Lagtävlingen genomförs vapengruppvis. Se bil 1 punkt 10.1 och 10.3.

3.2

Resultatet i lagtävlingen beräknas på hela i tävlingen ingående antalet skott.

4.

Priser

4.1

Individuellt i mästerskapet utdelas kretsens plakett enl. följande:
Stora plaketten i guld till segraren
Stora plaketten i silver till tvåan
Stora plaketten i brons till trean

Antalet plaketter reduceras när antalet deltagare i en vapengrupp (klass) är lägre än fem(5) enl.
följande:
4 deltagare:
Stora plaketten i guld till segraren
Stora plaketten i silver till tvåan
3 deltagare:
Stora plaketten i guld till segraren
2-1 deltagare:
Inga plaketter utdelas.
4.2
I lagtävlingen i mästerskapet utdelas kretsens plakett enl. följande:
1-2 deltagande lag: Inga plaketter utdelas
3 ”
”
Stora plaketten i guld till segrande lag
Lilla plaketten i guld till lagmedlemmarna
4 ”
”
Stora plaketten i guld till segrande lag
Lilla plaketten i guld till lagmedlemmarna
Lilla plaketten i silver till lagmedlemmarna i lag 2
5 eller fler lag:
Stora plaketten i guld till segrande lag

Lilla plaketten i guld till lagmedlemmarna
Lilla plaketten i silver till lagmedlemmarna i lag 2
Lilla plaketten i brons till lagmedlemmarna i lag 3

Skidskytte

./4

1.

Omfattning

1.1

Tävlingen är en kombination av skidlöpning och på fastställda mål (fallmål enligt
Skjuthandboken del.J.6.1.2.2 eller tryckt 5-prickstavla enligt del J.6.1.2.1).

1.2

Tävlingen är dels individuell, dels lagtävling. Tävlande skall ha fyllt 15 år samt inneha
pistolskyttekortet (och därmed ha klarat och löst ut pistolskyttemärket i brons).

2.

Utförande

2.1

Tävlingen utförs med av förbundet godkända C-vapen.

2.2

Tävlingen utförs enl. följande:
Skidlöpning ca 10 km i uppåkt spår i medelsvår terräng på snitslad bana 6 x 1,5 km
(kortare banor kan förekomma för klasserna D17, D20, H17 och H20).
Vapen och ammunition skall medföras. Säkerhetspropp/bricka skall vara isatt.
Endast klassisk åkstil är tillåten.
Skjutning sker på sex (6) skjutstationer, efter 1.5, 3, 4.5, 6, 7.5 och 9 km mot mål enligt
punkt 1.1 ovan. 5 skott på varje skjutstation.
På tre stationer genomförs skjutningen stående utan stödhand med ett skjutavstånd på 15
meter. På tre stationer genomförs skjutningen stående med stödhand tillåten med ett
avstånd på 20 meter. Skjutavstånd på 17,5 meter får användas på samtliga stationer som ett
alternativ till ovanstående.
Stavstöd eller annan form av stöd får ej användas.
Påfyllning av magasin/trumma, urtagning av propp och laddning får ske först när den
tävlande intagit anvisad plats vid skjutstation.
Klickad patron får ersättas sedan den uppvisats för skjutledaren.
Tiden för skjutningen ingår i löpmomenten.
Innan skytt lämnar skjutstation skall kontroll ske att ”patron ur” gjorts och vapnet proppats.
Skjutstationschef är ansvarig för att så sker.
Brott mot reglerna om påfyllning, laddning, magasin, proppning mm medför påföljd i form
av ett tidstillägg motsvarande 1 bom.

2.3

Resultatet utgörs av summan av löptid och skjuttillägg.
Löptiden erhålls direkt ur åktiden som minuter och överskjutande sekunder som decimaler.
Tiden räknas från start till mål.
Om skytt utan eget förvållande tvingas vänta vid skjutstation skall väntetiden fråndras
löptiden. Sådant avdrag skall noteras av skjutstationschef.
Skjuttillägget utgör två minuter för varje bom.
Tävlande som erhållit lägsta sluttiden är segrare i resp. klass. Vid lika sluttid går den
tävlande med bästa skjutresultatet före.

3.

Klassindelning

3.1

Tävlande tillhör viss klass fr. o m resp. t o m det kalenderår vederbörande fyller angivet
antal år:
D jun/H jun
D 21/H21
D35/H35
D50/H50
D60/H60
D65/H65
D70/H70

15-20 år
21-34 år
35-49 år
50-59 år
60-64 år
65-69 år
70 - år

4.

Individuell tävling

4.1

4.3

För att tävlingen skall gälla som mästerskap skall i tävlingen minst tre (3) skyttar ha
deltagit och minst 2 föreningar varit representerade.
Om deltagarantalet i någon klass understiger tre (3) skall tävlingsledningen sammanslå
klasser, varvid den klass som utgår hänförs till närmast yngre klass inom resp. herr- och
damklass. Nedflyttning till juniorklass skall dock inte ske. Där sker i förekommande fall
sammanläggning av dam- och herrjuniorklasserna.
Skyttar i klass D65/H65 och D70/H70 har rätt att använda stödhand på samtliga stationer.

5.

Lagtävling

5.1

För att lagtävlingen skall gälla som mästerskap skall minst tre (3) lag från minst två (2)
föreningar ha deltagit.

5.2

Lagen sammansätts enl. följande

4.2

Klass Juniorer H+D 15-20 år
Klass Damer
21 Klass Herrar
21 -

Lagen består av 2 deltagare
Lagen består av 2 deltagare
Lagen består av 3 deltagare

De som ingår i lag skall tillhöra samma förening.
Dam får ingå i herrlag, dock högst en (1) per lag.
Lagens sammansättning skall föranmälas före tävlingens början.
6.

Priser

6.1

Individuellt i mästerskapet utdelas kretsens plakett enl. följande:
Stora plaketten i guld till segraren
Stora plaketten i silver till tvåan
Stora plaketten i brons till trean
Antalet plaketter reduceras när deltagarantalet i en klass är lägre än fem (5) enl. följande:
4 deltagare:
Stora plaketten i guld till segraren
Stora plaketten i silver till tvåan
3 deltagare:
Stora plaketten i guld till segraren
2-1 deltagare:
Inga plaketter utdelas
6.2

I lagtävlingarna i mästerskapet utdelas kretsens plakett enl. följande:

1-2 deltagande lag: Inga plaketter utdelas
3 deltagande lag: Stora plaketten i guld till segrande lag
Lilla plaketten i guld till lagmedlemmarna
4 ”
”
Stora plaketten i guld till segrande lag
Lilla plaketten i guld till lagmedlemmarna
Lilla plaketten i silver till lagmedlemmarna i lag 2
5 eller fler ”
Stora plaketten i guld till segrande lag
Lilla plaketten i guld till lagmedlemmarna
Lilla plaketten i silver till lagmedlemmarna i lag 2
Lilla plaketten i brons till lagmedlemmarna i lag 3

Nationell helmatch

./5

1. Omfattning
1.1 Tävlingen genomförs enligt Förbundets bestämmelser för nationell helmatch (Skjuthandboken
del H) med omfattning enligt nedan. Sammanlagda resultatet räknas för slutlig placering.
Tävlingen omfattar individuell tävling.
Delmoment A. Precisionsskjutning
Precisionsskjutningen omfattar fyra (4) 5-skottsserier mot den internationella pistoltavlan.
Provserie är tillåten.
Delmoment B. Snabbskjutning
Snabbskjutningen omfattar fyra (4) 5-skottsserier mot den internationella snabbpistoltavlan.
Provserie är tillåten.

Delmoment C. Figurskjutning
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.
2. Vapengrupp/klasser
2.1 Endast individuell tävling i vapengrupp C. Mästerskapsklasser enligt Allmänna bestämmelser
punkt 7.1.
3. Priser
3.1.1

I tävlingen utdelas kretsens plakett klassvis utifrån det sammanlagda resultatet av tävlingen
enl. följande:
Stora plaketten i guld till segraren
Stora plaketten i silver till tvåan
Stora plaketten i brons till trean

Antalet plaketter reduceras när deltagare i en klass är lägre än fem (5) enl. följande:
4 deltagare:
3 deltagare:
2-1 deltagare:

Stora plaketten i guld till segraren
Stora plaketten i silver till tvåan
Stora plaketten i guld till segraren
Inga plaketter utdelas.

