Tävlings-PM / Sportskytte
(senast ändrad den 20 mars 2013)

ALLMÄNT
För att en tävling ska vara godkänd av Svenska Skyttesportförbundet(SvSF) skall den finnas med i tävlingsprogrammet(IndTa) med inbjudan samt meddelad till rankingansvarig
(inbjudansport@kyttesport.se) senast 21 dagar före första tävlingsdagen. Detta för att eventuella rekord ska bli godkända.
.
Föreningen själv publicerar tävlingen i sin helhet i kalendern(IndTa).
.
För att få med tävlingen i rankingen ska följande information skickas in:
•

Tävlingsgren. (10m, 50m)

•

Typ av tävling och ev namn. T.ex. Dubbeltest Sandvikpokalen

•

Tävlingsdatum och eventuella reservdagar.

•

Kontaktperson med telefonnummer och e-postadress.

Denna information skall e-postas till inbjudansport@skyttesport.se
Notera att det kan ta upp till 5 arbetsdagar innan insänt material syns på hemsidan
Tävlingslicens krävs av alla från det år man fyller 15år. Det är arrangörens ansvar att kontrollera licensen och att den är giltig för aktuellt år. Lista med godkända licenser finns på
hemsidan och lösenord kan tillhandahållas av grenansvarig.

Tävlingsdagar
Tävling måste genomföras på utannonserade tävlingsdagar. För att skytt ska få skjuta på
annan dag måste den vara utlyst som reservdag i inbjudan. För att få använda reservdag
måste skyttar från minst två föreningar delta och ansvarig tävlingsledare finnas på plats.
Arrangörer bör eftersträva att skyttar från skilda föreningar deltar i de olika skjutlagen.

Antal omgångar
Det ska framgå i inbjudan hur många omgångar som tävlingen gäller.
T.ex. vid dubbeltest så kan man skjuta två omgångar och vid testtävling en omgång,
skjutna resultat utöver dessa kommer ej att räknas.

MATERIAL
Endast tavlor godkända av Svenska Skyttesportförbundet skall användas.
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RESULTAT
Arrangören lägger omgående efter avslutad tävling ut resultaten i kalendern samt sänder
även resultat till rankingansvarig på följande adress: resultatsport@skyttesport.se
Resultatlistan skall innehålla:
•
•
•
•

Skyttens namn
Förening
Tävlingslicensnummer
För de skyttar som inte behöver tävlingslicens skall födelseåret anges.
Resultat
Har en skytt skjutit mer skott än sin klass skall dessa också redovisas, t.ex. en Veteran
som skjutit 40skott i sin klass men sköt 60skott för att få med resultatet i rankingen.

Eventuellt tävlingsreferat mottages tacksamt till Svensk Skyttesport och hemsidan.
Skicka gärna en sammanställning över de bästa resultaten individuellt och i lag till ortstidningar, rikstidningar, TT-sporten sport@tt.se etc.

Svenska rekord
För att vi snabbt skall kunna handlägga svenska rekord och därmed snabbt få ut information till media om nysatta svenska rekord så är det mycket viktigt att rekordprotokoll faxas
alternativt skickas till förbundet samma dag som rekordet skjutits. En förutsättning för
detta är att respektive tävlingsarrangör har rekordprotokoll tillhands när tävlingar genomförs.
Adress till förbundet:
Svenska Skyttesportförbundet
Idrottens hus
11473 Stockholm
Epostadress: office@skyttesport.se
Rekordprotokoll (pdf) finns att ladda ner från Svenska skyttesportförbundets hemsida
www.skyttesport.se
Protokollet finns under: Hem/Tävlingsverksamhet/Rekord och medaljörer/Rekordprotokoll

STARTTJUGAN
Starttjugan utgör 20 kr per tävlingsstart. (Gäller samtliga tävlingar.)
Ska inbetalas till SvSF på bg 834-7718.
Ange förening, gren, tävling, datum samt antal starter.
Lycka till med tävlingsarrangemanget!
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10m
KLASSINDELNINGAR
Rekommenderad klassindelning:
• Senior Elit skytt som har skjutit 575 p eller mer på utlyst tävling vid minst tre tillfällen
under innevarande eller föregående säsong 60 skott.
• Senior A skytt som har skjutit 560 p eller mer på utlyst tävling vid minst tre tillfällen
under innevarande eller föregående säsong 60 skott
• Senior B övriga seniorer 60 skott
• Herrjunior A t.o.m det år han fyller 20 år 60 skott
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Herrjunior B t.o.m det år han fyller 17 år 60 skott
Herrjunior C t.o.m det år han fyller 15 år 40 skott
Får vara anmäld i sin klass och skjuta 60 skott för att räknas till rankingen.
Dam Elit skytt som har skjutit 380 p eller mer på utlyst tävling vid minst tre tillfällen
under innevarande eller föregående säsong 40 skott
Dam A övriga damer 40 skott
Damjunior A t.o.m det år hon fyller 20 år 40 skott
Damjunior B t.o.m det år hon fyller 17 år 40 skott
Damjunior C t.o.m det år hon fyller 15 år 40 skott
Veteran 45 fr.o.m. det år han fyller 45 år 40 skott
Får vara anmäld i sin klass och skjuta 60 skott för att räknas till rankingen.
Veteran 55 fr.o.m. det år han fyller 55 år 40 skott
Får vara anmäld i sin klass och skjuta 60 skott för att räknas till rankingen.
Veteran 65 fr.o.m. det år han fyller 65 år 40 skott
Får vara anmäld i sin klass och skjuta 60 skott för att räknas till rankingen.
Veteran Dam fr.o.m det år hon fyller 45 år 40 skott

Vid lågt deltagarantal, slå ihop klasserna på lämpligt sätt

LAGTÄVLINGAR
Lagtävlingar bör finnas i de klasser där svenska rekord noteras, dvs:
•
•
•
•

Dam 3 damer/damjuniorer 3 x 40 skott
Damjunior 3 damjuniorer 3 x 40 skott
Herrjunior 3 herrjuniorer 3 x 60 skott
Senior 3 seniorer/herrjuniorer 3 x 60 skott

Skjutet resultat får endast räknas i ett lag.

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET GEVÄRSSEKTIONEN

SKJUTTIDER
15 minuter förberedelse och provskottstid skall ligga före den effektiva skjuttiden

•
•

60 skott 1 tim 15 min
40 skott 50 min
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50m
KLASSINDELNINGAR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Senior Elit skytt som har skjutit 590 p(60 ligg), 1140 p(3x40) eller mer på utlyst tävling vid minst två tillfällen under innevarande eller föregående säsong.
Senior A skytt som har skjutit 580 p(60 ligg), 1110 p(3x40) eller mer på utlyst tävling
vid minst två tillfällen under innevarande eller föregående säsong.
Senior B övriga seniorer (60 ligg & 3x40).
Herrjunior A t.o.m. det år han fyller 20 år (60 ligg & 3x40)
Herrjunior B t.o.m. det år han fyller 17 år (60 ligg & 3x40)
Herrjunior C t.o.m. det år han fyller 15 år (60 ligg & 3x20),
dock måste man skjuta 3x40 för att vara med i rankingen
Dam (60 ligg & 3x20)
Damjunior A t.o.m. det år hon fyller 20 år (60 ligg & 3x20)
Damjunior B t.o.m. det år hon fyller 17 år (60 ligg & 3x20)
Damjunior C t.o.m. det år hon fyller 15 år (60 ligg & 3x20)
Veteran 45 fr.o.m. det år han fyller 45 år (60 ligg & 3x20)
Veteran 55 fr.o.m det år han fyller 55 år (60 ligg & 3x20)
Veteran 65 fr.o.m det år han fyller 65 år (60 ligg & 3x20)

Vid lågt deltagarantal, slå ihop klasserna på lämpligt sätt!

LAGTÄVLINGAR
Lagtävlingar bör finnas i de klasser där svenska rekord noteras, dvs:
•
•

Seniorer: Fritt gevär 3x40, 60 ligg
Herrjuniorer: Fritt gevär 3x40, 60 ligg

Skjutet resultat får endast räknas i ett lag

SKJUTTIDER
60 ligg:

Markörgrav eller transportör
1 tim

Andra system
50 min

3x20:

2 tim

1 tim 45 min

3x40:

3 tim 15 min

2 tim 45

40 stå +
40 Knä

3 tim

2 tim 30 min

20 stå +
20 Knä

2 tim

1 tim 30 min
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300m
KLASSINDELNINGAR
•
•
•
•

Herrar
Herrjunior t.o.m. det år han fyller 20 år
Damer
Damjunior t.o.m. det år han fyller 20 år

Vid lågt deltagarantal, slå ihop klasserna på lämpligt sätt!

LAGTÄVLINGAR
Lagtävlingar bör finnas i de klasser där svenska rekord noteras, dvs:
•

Seniorer: Fritt gevär 3x40, Fritt gevär 60 ligg, Standardgevär 3x20

Skjutet resultat får endast räknas i ett lag

SKJUTTIDER
60 ligg:

Markörgrav eller transportör
1 tim 15 min

Andra system
1 tim min

3x20:

2 tim 15 min

2 tim min

3x40:

3 tim 30 min

3 tim

40 stå +
40 Knä

3 tim

2 tim 30 min

20 stå +
20 Knä

2 tim

1 tim 30 min
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