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Bestämmelser för VÅRMÖNSTRINGEN
Vårmönstringen är en hemmabane tävling i precisionsskjutning med pistol som avses utgöra
starten för precisionsskyttesäsongen och omfattar både individuell tävling och lagtävling.
I lagtävlingen tävlas om vandringspriser i vapengrupperna A (A1, A2, A3), B och C.
Detaljbestämmelser framgår nedan.
1.

Arrangör

1.1

Tävlingen arrangeras av förening på sin hemmabana (ej inomhusbana) eller
tillsammans med närliggande förening på dess hemmabana.

2.

Tidpunkt

2.1

Tävlingen upptas i kretsens skjutprogram, där fastställd tidsperiod, då tävlingen
skall genomföras, framgår. Inbjudan till tävlingen utsänds genom kretsstyrelsens
försorg.

3.

Deltagare

3.1

Rätt att delta i tävlingen Vårmönstringen 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
Tävlingen omfattar:

4.1

Individuell tävling
Samtliga tävlande skjuter sex (6) serier enl. bestämmelserna för
pistolskyttemärket. Före första serien avlossas högst fem (5) provskott under en
tid av fem (5) minuter mot annan tavla (spegel) än tävlingstavlan (spegeln).
Serierna skall skjutas i en följd med uppehåll för markering.

4.2

Lagtävling
I lagtävlingen deltar föreningens icke förutanmälda tre (3) bästa skyttar inom resp.
vapengrupp oavsett skjutklass dock att endast en lagtävling finns för vapengrupp
A (A1, A2 och A3). I lagtävlingen vapengrupp A ingår föreningens tre bästa
skyttar oavsett om de skjutit med A1, A2 eller A3 vapen.





Resp. förenings styrelse utser skjutledare och kontrollant för tävlingen. Dessa svarar
för att tävlingen genomförs enligt bestämmelserna. Om tävlingen samordnas med
annan förening kan gemensam skjutledare och kontrollant utses.
Tävlingstavlan skall före tävlingen bakom riktpricken förses med skyttens namn och
kontrollantens namn och på framsidan i övre vänstra hörnet med skyttens namn ,
datum, tävlingsbeteckning, vapengrupp och klass.
Skjutledare och kontrollant får delta i tävlingen.
Skjutledare och kontrollant skall på resultatformulären bestyrka att antecknade resultat
överensstämmer med tävlingstavlorna.
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Vid tveksamhet om någon skotts valör görs anteckning om detta på tävlingstavlan
(spegeln) som insändes till tävlingssekreteraren.
Tävlingstavlorna (speglarna) skall förvaras av resp. förening minst två månader efter
tävlingen för att på anmodan insändas för kontroll.
Skytt, som befinner sig på annan ort än där hemortens bana är belägen får skjuta
tävlingen på annan bana inom kretsen där arrangemang för tävlingen är anordnad.

5.

Klassindelning

5.1

Skyttarna tävlar i vapengrupperna A1, A2, A3, B, C och skjutklasser enligt
Svenska Pistolskytteförbundets bestämmelser. Skytt äger dock inte rätt att göra
mer än en start med samma vapen i vapengrupp A (gäller således vgr A1, A2 och
A3).
Anm: Om färre än tre (3) skyttar deltar i en klass kan sammanslagning av klasser
ske enligt SHB (ej klass 1 och klass Jun C).

6.

Standardmedaljer

6.1

Standardmedaljberäkning sker enligt bestämmelser i Svenska
Pistolskytteförbundets skjuthandbok.

7.

Priser

7.1

Individuell tävling
Kretsens hederspris, i form av tennbägare, utgår till segraren i varje klass. För att
hederspris skall utgå skall minst tre skyttar delta i klassen. Detta krav gäller dock
ej klass 1C samt Jun C. Hederspriserna inköps från Svenska Pistolskytteförbundet.
Hederspriser enligt Svenska Pistolskytteförbundets skjuthandbok utgår ej.

7.2

Lagtävling
I lagtävlingen utgår vandringspriser, som är pokaler (motsvarande), försedda med
inskription.
Prisen tillfaller för året den förening vars tre bästa skyttar i resp. vapengrupp,
oavsett skjutklass, uppnått högsta sammanlagda poäng.
För att bli ständig egendom skall priset i respektive vapengrupp erövras fyra (4)
gånger oberoende av ordningsföljd.
För att inteckning i vandringspris skall utgå skall lag från minst 3 föreningar delta.
För året vinnande förening svarar för och bekostar att vandringspriset graveras
med föreningens namn, aktuellt årtal och resultat. Vinnande förening förvarar
vandringspriset på betryggande sätt och ansvarar för att priset i oskadat skick i
god tid dock senast på kretsens årsmöte nästkommande år tillställs kretsstyrelsen.

7.3

Märkning/gravering av individuella hederspriser ombesörjs och bekostas av
kretsstyrelsen.

7.4

Prisutdelning av priser sker i samband med kretsens nästkommande årsmöte.
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8

Inbjudan

8.1

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

8.2

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

9.

Anmälningsavgifter

9.1

Anmälningsavgift fastställs av kretsstyrelsen.

9.2

Anmälningsavgift för lagtävlingen uttas ej.

9.3

Alla anmälningsavgifter insätts på Västernorrlands läns Pistolskyttekrets
plusgirokonto: 44 07 51-6 senast inom tre (3) veckor efter tävlingsperiodens
utgång.

10.

Resultatlista

10.1

Föreningarna skall senast inom två (2) veckor efter att tävlingsperioden löpt till
ända sända in tävlingsresultaten för föreningarnas medlemmar på utsända
resultatredovisningsblanketter eller i digital form till kretsstyrelsen.

10.2

Kretsstyrelsen svarar därefter för att resultaten sammanställs och att fullständig
resultatlista inom senast ytterligare fyra (4) veckor utsänds till kretsens föreningar.
Resultatlista kan utsändas via mail till de föreningar, vilka arrangören förvissat sig om
har e-postadress.

10.3

Deltagande skyttar från föreningar som ej sänt in resultaten och inbetalat
anmälningsavgifterna kommer ej att tas med på resultatlistan.

11.

Allmänt

11.1

Utöver här givna bestämmelser hänvisas till Svenska Pistolskytteförbundets
skjuthandbok.

12.

Ändring av bestämmelser

12.1

Kretsstyrelsen beslutar om ändring av dessa bestämmelser.

12.2

Förening som önskar föreslå ändring av dessa bestämmelser gör detta skriftligen
till kretsstyrelsen.

13.

Upphävande av tidigare bestämmelser

13.1

Dessa bestämmelser, fastställda vid styrelsemöte 2015-09-08, upphäver tidigare
utgivna bestämmelser för Vårmönstringen, fastställda 2014-02-04.

