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TÄVLINGS-PM FÖR SM, RegM, DM OCH GODKÄNDA RANKINGTÄVLINGAR
UTGÅVA 2010-05-11. (Består av Utgåva 2008-04-01 med redaktionella ändringar pga
sammanslagningen)
Arrangören svarar för:
•
•
•
•

att tävlingen genomförs enligt ISSF/ SvSF regler och gällande reglementen. Pistolsektionen kan i något
fall beslutat om regler som ej överensstämmer med "Allmänna bestämmelser för Förbundets
verksamhet". I de fall avvikelser finns gäller denna PM.
annonsering på förbundets hemsida senast tre veckor före tävlingsdagen. Använd e-postadressen
inbjudanpistol@skyttesport.se (inbjudan skall vara skriven i Word eller som .pdf)
som komplettering till hemsidan kan även annonsering ske i tidningen Skyttesport.
det ekonomiska ansvaret själv, dock skall punkten angående startavgifter enligt denna PM följas

Inbjudan
Inbjudan bör vara berörda klubbar tillhanda senast 3 veckor före sista anmälningsdag. Starttider meddelas
klubbarna senast 1 vecka före tävlingen. Inbjudan skall även publiceras på förbundets hemsida.
Följande information bör finnas med i inbjudan:
• arrangerande förening, tävlingsledarens namn, adress, telefon och e-postadress.
• plats (med vägbeskrivning), dag, tid, samt adress och telefon till tävlingsplatsen.
• grenar, individuellt och lag
• klassindelning, se nedan
• tid för finalskjutning (kan även anges i startlistan)
• sista anmälningsdag till arrangören och till vem
• startavgifter, se rekommendation nedan
• priser, se nedan
• kontaktperson för förfrågningar och upplysningar rörande tävlingen m.m.
• servering och annan service
• övernattningsmöjligheter

Jury
•
•
•
•

vid SM skall juryn bestå av minst tre licensierade domare. Pistolsektionen utser ordförande i juryn.
vid regionsmästerskap och godkända rankingtävlingar skall en licensierad domare vara ordförande i
juryn
vid DM bör en licensierad domare vara ordförande i juryn.
Medlemmar i jury skall anges i resultatlistan.

Arrangören svarar för eventuella rese- och logikostnader för juryn.
Juryns uppgift är att övervaka att tävlingen genomförs på ett korrekt sätt enligt gällande reglemente.
Tävlingsledning och funktionärer har ansvaret för tävlingens praktiska genomförande och juryn skall finnas
till hands för att hjälpa till med regeltolkningar etc.
Ledamot av jury skall se sig själva som tävlingens tjänare och ansvarskänslan måste alltid vara starkare än
känslan av makt.

Domare
Den som önskar en aktuell förteckning över domare, internationellt såväl som nationellt godkända,
kontaktar Patrik Johansson, patrik.johansson@mail.skyttesport.se

Rekordrapportering
Arrangören är ansvarig för rekordrapportering till Skyttesportförbundets kansli vid nya svenska rekord.
Förteckning över aktuella svenska rekord finns på förbundskansliet och på SvSF hemsida.
Rapporten skrivs tillsammans med ordförande för juryn. Blankett finns på SvSF hemsida.
Distriktsrekord rapporteras till SDF-styrelsen. För gällande distriktsrekord kontaktas respektive SDF.
När licensierad domare ingår i juryn behöver ej tavlor och speglar sparas för ev efterkontroll.
Förteckning över svenska rekord skall finnas anslaget vid tävlingen och vid DM även distriktsrekord.

Startavgifter
Rekommenderad startavgift

SM
150 - 250

Veteran-SM
100 - 150

REGM, KVAL & DM
25 - 150

Minst 50 % av startavgiften skall gå tillbaka till skyttarna i form av priser. Den lägre startavgiften, 25:-,
gäller då endast mästerskapstecken och inga hederspriser delas ut. Efteranmälan kan ske i mån av plats. En
extra avgift om högst 20 % av ordinarie avgift kan då uttas men bör undvikas.

Priser
I tävlingar med finaler skall hederspriser utdelas efter det slutliga resultatet efter final.

Resultatlistor
Resultatlistan skall skrivas i Excel eller som pdf och innehålla följande:
Tävling, tävlingsdag, arrangör/tävlingsledare, jury (ange vilka som har domarlicens), skyttens namn,
aktivitetskortsnummer och klubb, resultat samt uppgift om vem som upprättat listan.
Resultatlistan skall insändas senast två dagar efter genomförd rankingtävling till: SvSF kansli, sektionens
tävlingsutskottet, sektionens rankingansvarige samt sektionens ansvarige för hemsidan. Detta görs genom
e-post till: resultatpistol@skyttesport.se Då får samtliga denna lista.
Dessutom skickas resultatlistan till deltagande föreningar och SDF med deltagande föreningar.
Adresser om inte ovanstående e-post-adress används
Svenska Skyttesportförbundet
Pistolsektionens Rankingansvarige
Box 5435, 114 84 STOCKHOLM
Bertil Olsson, Kronparksvägen 30
Tel 08-450 38 50
757 52 UPPSALA
Bost 018-42 93 60 Fax 018-42 15 19
Pistolsektionens tävlingsutskott
Pistolsektionens hemsida:
Christer Claesson, Ekbacken
Per-Anders Lasson, Hallendalsvägen 7
362 53 URÅSA Tel 0470-320 04/070-63 52 888
276 50 HAMMENHÖG Tel: 0414-440 665

Rankingtävling
Internationella tävlingar upptagna i ISSF el ESC tävlingskalender.
SM, RegM, centrala och regionala kval, DM samt övriga nationella tävlingar är rankingtävlingar om
ovanstående regler uppfylls.
Rankingtävlingar genomförs på samma bana, dvs ej som telefonmatcher eller hemmabanetävlingar.
Max två tävlingar/gren/dag är rankinggrundande.
Begränsning av antalet startande i tävling bör undvikas och få icke göras för att skapa utrymme för
ytterligare en tävling under samma dag.
Aktuell rankinglista, som skall anslås på tävlingsplatsen, hämtas på www.skyttesport.se/pistol

Aktivitetskort
Skytt skall inneha giltigt aktivitetskort. Undantag skyttar som under året fyller högst 14 år.
På anmälan till tävlingsarrangören skall skyttens aktivitetskortsnummer anges. Arrangören skall före
tävling genomföra kontroll av aktivitetskort.

Utrustningskontroll
Kontroll av utrustning skall ske enligt ISSF/SvSF bestämmelser. Det är skyttens skyldighet att all
utrustning som skall användas under tävlingen blir uppvisad vid utrustningskontrollen.

Massmediakontakter
Lokalradio och lokalpress kontaktas i god tid före tävlingen. För SM-tävlingar kontaktas även rikspress,
sportradion och TV-sporten.
Meddela resultat omedelbart efter tävlingen till TT och övriga media enligt nedan.
Försök att "utbilda" journalister och låt dem prova på skyttet.

Rikstäckande media - telefax och e-post
Tfn
TT-sporten
08-692 26 00
Tv-sporten
08-784 80 00
Sveriges Radio
08-784 00 00
Text-TV
08-784 00 00
TV 4
08-459 40 00
Dagens Nyheter
Svenska Dagbladet
Aftonbladet
Expressen
Micke Svensson
0472-143 06
Bo Wiqvist

Fax
08-653 74 21
08-784 27 00
08-784 44 93
08-667 71 16
08-459 44 44
08-738 10 30
08-618 21 77
08-600 01 77
08-656 97 91
0472-193 59
016-13 00 36

e-post
sport@tt.se
tv-sporten@svt.se
radiosporten@sport.sr.se
text@svt.se
sporten@tv4.se
sporten@dn.se
sport@svd.se
ettan@aftonbladet.se
sporten@expressen.se (helst per fax)
mz24659@tele2.se
bw.reportage@telia.com

Skyttesport
Redaktionen för tidningen Skyttesport publicerar gärna referat från tävlingar ute i landet, stora som små.
Skriv en ¼ till ½ A 4-sida om tävlingen och skicka med 2-4 digitala bilder, helst i originalformat. Skickas
till Svenska Skyttesportförbundet.

Dopingkontroll
Om Riksidrottsförbundets dopningkontrollanter genomför kontroll vid tävling är det tävlingsarrangörens
skyldighet att hjälpa till med lokal för kontrollen.

Flyttning av tävling
Regkval, RegM och centrala kval får inte flyttas i tiden utan sektionsstyrelsens medgivande.

Ansvarig för tävlings genomförande
Det åligger den regionansvarige att ordna arrangör till regiontävlingarna.
För centrala kval för Syd och Mitt ansvarar sektionsstyrelsen. För Nord Nedre ansvarar regionansvarige
samt för Norrbotten och Västerbotten ansvarar respektive SDF.

Klassindelning
GREN
Fripistol

KLASS 3
540

Snabbpistol

550

KLASS 2 KLASS 1
520
nybörjare +
övriga
535
-“-

Grovpistol
Sportpistol H

565
570

545
550

-“-“-

Sportpistol D

560

540

-“-

Standardpistol H
Standardpistol D

550
535

530
515

-“-“-

Luftpistol H

560

540

-“-

Luftpistol D

365

345

-“-

JUNIOR
Fyller högst 20
under året
Fyller högst 20
under året
Fyller högst 20
under året
Fyller högst 20
under året
Fyller högst 20
under året. Gemensam för HJ o DJ
Fyller högst 20
under året
Fyller högst 20
under året

VETERAN
Fyller minst 50 under året
Fyller minst 50 under året
Fyller minst 50 under året
Fyller minst 50 under året
Fyller minst 50 under året
Fyller minst 50 under året
Fyller minst 50 under året
Fyller minst 50 under året
Fyller minst 50 under året

De resultat i poäng, som anges i tabellen är minimigränser för att nå respektive klass.
Klassning sker på grundval av skjutresultat från sportskyttetävlingar närmast föregående kalenderår och
gäller för ett kalenderår i taget. Resultatet skall ha uppnåtts vid minst ett tillfälle på tävling, där svenskt
rekord kan sättas (DM, regiontävlingar, rankingtävlingar och vidare uppåt). Tävlingarna skall vara
kungjorda enligt ovanstående regler. Tävlingar utanför Sverige räknas in i underlaget för klassning.
Den klassindelning som gäller för 2010 sker således mot bakgrund av resultaten från 2009.
Klass 1-skytt, som en gång fyllt kravet att flyttas upp till klass 2 kan aldrig flyttas tillbaka till klass 1.

För att kvarhålla sin position i klass 3, gäller att varje år uppfylla kraven som gäller för klass 3. Klass 3skytt som ej når kraven återförs till klass 2. Samma regel gäller givetvis om uppehåll i skyttet skett under
ett år.
Skytt tillhörande klass 3 i grovpistol klassas automatiskt i samma klass i sportpistol och tvärtom.
Varje förening ansvarar för att dess skyttar anmäls i rätt klass.

Övrig klassindelning
Klassindelning enligt nedan gäller hederspriser.
• Herrjunior äldre, de som under året fyller 18-20
• Herrjunior yngre, de som under året fyller högst 17
• Damjunior äldre, de som under året fyller högst 18-20
• Damjunior yngre, de som under året fyller högst 17
• H/D 50, herr/dam som under året fyller 50-59
• H/D 60, herr/dam som under året fyller 60-64
• H/D 65, herr/dam som under året fyller 65-69
• H/D 70, herr/dam som under året fyller 70-74
• H/D 75, herr/dam som under året fyller 75 eller mer
Sammanslagning av herr- och damklass får ej ske.
Skytt kan erövra mästerskap oavsett om han/hon tävlar i klass 1, 2 eller 3. Skytt i någon av
Veteranklasserna (H/D 50 och äldre), tävlar däremot endast i denna klass. Ex: en dam som tävlar i D60 kan
aldrig bli distriktsmästare i damklassen, etc.

Luftpistolskytte för ungdomar
Klass
LP 11.
LP 13.
LP 15 S
LP 15 F
LP 15 P
LP 17 F
LP 17 P
LP 20 F
LP 20 P
LP 25 F
LP 25 P

Omfattar
Flickor och pojkar
Flickor och pojkar
Flickor och pojkar
Flickor
Pojkar
Flickor
Pojkar
Flickor
Pojkar
Flickor
Pojkar

Ställning
sittande
sittande
stående med stödhand
stående
stående
stående
stående
stående
stående
stående
stående

Ålder
fyllt högst 11 år det året tävlingen startar.
fyllt högst 13 år det året tävlingen startar.
fyllt högst 15 år det året tävlingen startar.
fyllt högst 15 år det året tävlingen startar.
fyllt högst 15 år det året tävlingen startar.
fyllt högst 17 år det året tävlingen startar.
fyllt högst 17 år det året tävlingen startar.
fyllt högst 20 år det året tävlingen startar.
fyllt högst 20 år det året tävlingen startar.
fyllt högst 25 år det året tävlingen startar.
fyllt högst 25 år det året tävlingen startar.

Dessa klasser används vid rena ungdomstävlingar, t ex Svenska Ungdomscupen. Deltagarna får endast
tävla i en klass. Den klass som skytten startat i vid säsongens början i oktober behåller man säsongen ut,
dvs tom april månad året efter. Undantag: Vid mästerskapstävlingar (DM, RegM, SM) under våren kan inte
en junior som under föregående år fyllt 20 starta i juniorklassen.
Om seniorer (D/H) deltager i tävlingen utgår klasserna LP 25 F / LP 25 P.
Sittande skyttar i klasserna LP 11 och LP 13 får använda skyttestöd (typ Norma) eller liknande stöd med
samma mått och materialslag. Stöd av klyktyp eller liknande är inte tillåtna.
Den korta ryggen av kudden skall vara vänd mot skytten. Luftpistolens kolv skall vila framför kuddens
högsta punkt och bilda ett trebentstöd tillsammans med skyttens handleder. Luftpistolen hålles med
tvåhandsfattning runt kolven. Luftpistolens pipa, laddarm eller förstock får ej vila på kudden.
Ingen av skyttens kroppsdelar får vila mot skjutbordet (skjutbänken).

För mästerskap gäller följande:
(X) betyder att klassen inte har mästerskapsstatus utan endast gäller för tävling om hederspriser enl resp
arrangör. Sektionen rekommenderar att sådan klass ordnas vid RegM och DM, men är ej ett krav.
Gren
SM
RM
RegM DM Klasser för hederspris ANM.
Luftpistol
SM
RM
RegM
DM
Herr
x
x
x
1,2,3
Dam
x
x
x
1,2,3
Herrjunior
x
x
x
Ä och Y
Damjunior
x
x
x
Ä och Y
Veteraner
(x)
(x) H/D 50, 60, 65, 70, 75
Lp 11
x
Lp 11
Lp 13
x
Lp 13
Lp 15 S
x
Lp 15 S
Herrlag
x
x
x
3 deltagare
Damlag
x
x
x
3-"Herrjuniorlag
x
x
x
2-"–
Damjuniorlag
x
x
x
2-"Standardpistol
Herr
Dam
Jun
Veteraner
Herrlag
Damlag
Juniorlag

SM
x
x
x

Grovpistol
Herr
Herrlag
H 50, 60, 65, 70, 75

SM
x
x

Sportpistol
Herr
Dam
Herrjun
Damjun
Veteraner
Herrlag
Damlag
Herrjuniorlag
Damjuniorlag

SM
x
x
x
x

Snabbpistol
Herr
Jun
Veteraner
Herrlag
Juniorlag

SM
x
x

Fripistol
Herr
Jun
Veteraner
Herrlag
Juniorlag

SM
x
x

RM

x
x
x
RM

RM

x
x
x
x
RM

x
x

x
x

RM

RegM
x
x
x
(x)
x
x
x

DM
x
x
x
(x)
x
x
x

RegM
x
x
(x)

DM
x
x
(x)

RegM
x
x
x
x
(x)
x
x
x
x

DM
x
x
x
x
(x)
x
x
x
x

RegM
x
x
(x)
x
x

DM
x
x
(x)
x
x

RegM
x
x
(x)
x
x

DM
x
x
(x)
x
x

1,2,3
1,2,3
Ä och Y
HJ o DJ tillsammans
H/D 50, 60, 65, 70, 75
3 deltagare
3-"2-"
1,2,3
H 50, 60, 65, 70, 75

dam & jun får deltaga
3 deltagare
Dam få deltaga

1,2,3
1,2,3
Ä och Y
Ä och Y
H/D 50, 60, 65, 70, 75
3 deltagare
3-"2-"2-"-

1,2,3
H 50, 60, 65, 70, 75

1,2,3
Ä och Y
H 50, 60, 65, 70, 75

dam får deltaga
dam får deltaga
dam få deltaga
3 deltagare
2 - " – DJ få deltaga

dam får deltaga
dam får deltaga
dam få deltaga
3 deltagare
2 - " – DJ få deltaga

Beslut om vilka grenar som har SM- och DM-status fattas av Riksidrottsförbundet efter förfrågan från
Svenska Skyttesportförbundet.
Beslut om vilka grenar som har RegM-status fattas av SvSF Förbundsstyrelse.
Om man vid SM och RegM skall delta i lag skall man individuellt tävla i samma klass. Vid DM tillåts
blandade lag om SDF så tillåter. Observera dock att rekord endast kan sättas av "rena" lag.
För mästerskap gäller att minst 3 skyttar respektive 2 lag från minst 2 klubbar startar i respektive tävling,
alternativt minst 5 skyttar eller minst 3 lag i lagtävling från samma förening/klubb.
Om det inte finns tillräckligt många deltagare för att grenen skall kunna räknas som mästerskap får skytten
tävla enligt följande;
- en damjunior får tävla i första hand som dam, i andra hand som junior och i sista hand som herre
- en junior eller dam får tävla som herre

Finalskjutning
Vid SM skall, och vid RegM och DM bör, finalskjutningar genomföras. Final genomförs enligt följande:
Luftpistol
herrar, damer, herrjuniorer, damjuniorer
Fripistol
herrar, herrjuniorer
Snabbpistol
herrar, herrjuniorer
Sportpistol
damer, damjuniorer
Samtliga finaler genomförs med 8 deltagare. (Se även Deltagande utom tävlan).

Deltagande utom tävlan
Den som så önskar (gäller t ex utländska skyttar vid SM eller skytt som deltager vid DM i annat distrikt)
må deltaga utom tävlan och skjuter då endast om hederspris och rankingpoäng. Kvalificerar sig sådan
tävlande till final, skall antalet finalister utökas (om detta kan genomföras utan att finalens genomförande
försvåras) så att fortfarande 8 skyttar skjuter om mästerskapet enligt gällande regler.

Veteran-SM
Särskilt Veteran-SM genomförs. Damer tävlar i luft-, standard- och sportpistol. Herrar skjuter samtliga
grenar. Mixning av herr- och damklasserna får ej ske.
Klassindelning: H/D 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, osv. OBS Denna klassindelning gäller endast vid
Veteran-SM
Lagtävling: 2 deltagare per lag med tävling i klasserna 45, 55 och 65. Sammanslagning får ske på så sätt att
laget då tävlar i den yngste deltagarens klass. Ex en skytt i H/D 45 kan bilda lag med en skytt i H/D 75 och
laget tävlar då i klass 45. Alla lagtävlingar är mixade och inga särskilda lagtävlingar för herrar resp. damer.

Skytte för rullstolsburna
Alla våra tävlingar är öppna för rullstolsburna skyttar, under förutsättning att det är praktiskt möjligt.
Skyttarna skjuter "fri hand" och med ryggstöd enligt de internationella reglerna för handikappskytte:
- 10 cm under armhålan (skada högt upp i ryggen)
- 1/3 av ryggens längd (skada längre ner i ryggen)
- helt utan ryggstöd (skada nedanför ryggen)
De rullstolsburna skyttarna klassas enligt vårt vanliga system, dvs herrar 1, 2 och 3, damer 1, 2 och 3,
juniorer, damjuniorer, H/D 50, 60, 65, 70, 75.
Förslag till förbättringar av denna tävlings PM mottas av:
Christer Claesson
Tfn 0470-320 04
E-post: christer.claesson@sportskytte.nu
LYCKA TILL MED TÄVLINGSARRANGEMANGET

