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8.1.0 GENERELT 

8.1.1 Dette reglementet er en del av ISSFs tekniske regler og gjelder alle 
pistoløvelser. 

8.1.2 Alle skyttere, lagledere og funksjonærer skal være kjent med ISSFs 
regler og forvisse seg om at de følges. Det er den enkelte skytters 
ansvar å forholde seg til reglene. 

8.1.3 Når det i en regel er vist til høyrehendte skyttere, gjelder regelen 
speilvendt for venstrehendte. 

8.1.4 Med mindre en regel gjelder spesielt for manns- eller kvinneøvelser, 
skal den anvendes likt for begge kjønn. 

8.2.0 SIKKERHET 

 SIKKERHET ER AV STØRSTE BETYDNING 

8.2.1 ISSFs regler omfatter bare de spesielle sikkerhetskrav som stilles 
av ISSF ved ISSF mesterskap. Sikkerheten på en skytebane er i 
stor grad avhengig av lokale forhold, så ytterligere sikkerhetsregler 
kan fastsettes av organisasjonskomiteen. Organisasjonskomiteen 
må kjenne prinsippene for sikkerhet på skytebaner og treffe 
nødvendige forholdsregler for å håndheve dem. Organisasjons-
komiteen har ansvaret for sikkerheten. Juryene, banepersonell, 
ledere og skyttere skal informeres om spesielle sikkerhets-
bestemmelser. 

8.2.2 Skytternes, banefunksjonærenes og tilskuernes sikkerhet krever 
kontinuerlig og omhyggelig aktpågivenhet i våpenhåndtering og 
forsiktighet når en beveger seg omkring på banen. Det er 
nødvendig at alle viser selvdisiplin. Skulle noen vise mangel på 
selvdisiplin, er det standplassfunksjonærenes plikt å innskjerpe 
disiplinen, og skyttere og ledere er forpliktet til å hjelpe til med dette. 

8.2.3 Et jurymedlem eller en standplassleder kan når som helst stoppe 
skytingen av hensyn til sikkerheten. Skyttere og ledere skal 
øyeblikkelig gjøre standplassledere eller jurymedlemmer opp-
merksom på enhver situasjon som kan være farlig eller forårsake en 
ulykke. 

8.2.4 Utstyrskontrollør, standplassleder eller et jurymedlem kan ta i en 
skytters utstyr (våpen inkludert) for å kontrollere det, uten hans 
samtykke, men skytteren skal være til stede og vite om det. Når det 
gjelder sikkerhet, skal det gripes inn øyeblikkelig. 

8.2.5 Av sikkerhetshensyn skal alle våpen til enhver tid behandles med 
største forsiktighet. Våpenet må ikke fjernes fra standplass så lenge 
skyting pågår, med mindre en standplassfunksjonær har gitt 
tillatelse til det. 
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8.2.5.1 Når våpenet er ute av våpenkofferten skal det alltid peke i sikker 
retning. Når de ikke er i bruk skal alle våpen være uladd, med åpent 
sluttstykke eller lademekanisme. Lademekanismen, kammeret eller 
ladeinnretningen må ikke lukkes før våpenet peker i sikker retning, 
mot skivene/sikkerhetsvollen. På banen, når våpenet ikke befinner 
seg på standplass skal det alltid oppbevares i våpenkofferten, hvis 
ikke annet er bestemt av standplassleder. 

8.2.5.2  Før skytteren forlater standplass, skal han forvisse seg om at det 
ikke er patroner eller kuler i kammer eller magasin, og få dette be-
kreftet av standplassleder. Pakker han ned våpenet eller fjerner det 
fra standplass før det er kontrollert av standplassleder kan han dis-
kvalifiseres. 

8.2.5.3 Tørravtrekk og sikteøvelser er tillatt, men bare med samtykke fra 
standplassleder, og bare på standplass eller på anvist område. Det 
er ikke tillatt å røre skytevåpen og magasin når mannskap befinner 
seg foran standplasslinjen. 

8.2.5.3.1 Med tørravtrekk menes å utløse en spent avtrekksmekanisme på 
et uladd kruttvåpen, eller å utløse avtrekksmekanismen på et luft- 
eller gassdrevet våpen som er utstyrt med en innretning som gjør 
det mulig å betjene avtrekket uten å utløse drivladningen (luft eller 
gass). 

8.2.5.4 Våpen kan bare lades på standplass, og bare etter at kommando 
om LADNING eller START er gitt. Magasin eller kammer skal ikke 
fylles eller lades med patron eller kule før disse ordrene er gitt. Alltid 
ellers skal våpen være uladd. Funksjonærer må se til at skytterne 
får nødvendig tid til å lade. 

8.2.5.5 En skytter som avgir et skudd før kommandoen LADNING eller 
START, eller etter kommandoen STOPP eller TØM VÅPEN er gitt, 
kan diskvalifiseres hvis sikkerheten er truet. 

8.2.5.6 Under konkurransen kan våpenet bare legges ned etter at 
patronen(e) og/eller magasinet er tatt ut og mekanismen er åpen. 
Våpen med luft eller gass som drivkraft skal sikres ved at 
ladearmen og/eller ladeklaffen åpnes og holdes åpen. 

8.2.6 Når kommando eller signal om STOPP er gitt, skal skytterne straks 
slutte å skyte. Når kommandoen TØM VÅPEN gis, skal skytterne 
tømme våpen, sikre dem, tømme magasin hvis det brukes, og legge 
dem på skytebenken. (Be standplassleder om tillatelse til å tømme 
luftpistoler.) Skytingen kan bare gjenopptas etter at kommando eller 
signal om START er gitt på ny. 

8.2.7 Banesjef eller annen utpekt banefunksjonær er ansvarlig for å gi 
kommandoene LADNING, START, STOPP, TØM VÅPEN og andre 
nødvendige kommandoer. Standplassleder skal videre forvisse seg 
om at kommandoene blir fulgt, og at alle våpen blir håndtert på en 
sikkerhetsmessig forsvarlig måte. 
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8.2.7.1 En skytter som rører et våpen eller magasin, unntatt for å tømme 
dem, uten tillatelse fra standplassleder etter at kommando om 
STOPP eller TØM VÅPEN er gitt, i annen hensikt enn å tømme 
våpenet, kan diskvalifiseres. 

8.2.8 Hørselsvern 

 Alle skyttere og andre personer i umiddelbar nærhet av standplass 
anmodes innstendig om å bruke ørepropper, øreklokker eller 
lignende hørselsvern. Det er ikke tillatt for skyttere å bruke 
hørselsvern som har innebygget noen form for mottakerutstyr.  

Nasjonalt gjelder: 
I Norge er hørselsvern påbudt. Hørselsvern med elektronisk 
lydnivåbegrensning kan benyttes. 

8.2.9 Øyebeskyttelse 

 Alle skyttere anmodes innstendig om å bruke splintsikre skytebriller 
eller lignende øyebeskyttelse under skyting. 

8.3.0 KRAV TIL BANEANLEGG OG SKIVER 

 Detaljerte krav til skiver og baner finnes i Tekniske Regler. (Jfr. del 
6.3.0). 

8.4.0 UTSTYR OG AMMUNISJON 

8.4.1 Generelt 

8.4.1.1 Skyttere skal bare bruke utstyr og klær som tilfredsstiller ISSFs 
regler. Alt, (våpen, innretninger, utstyr, tilbehør, etc.) som kan gi en 
skytter urettmessige fordeler fremfor andre, som ikke er nevnt i 
disse reglene og som strider mot ånden i ISSFs regler er forbudt. 
Skytteren har ansvaret for å legge fram våpen og utstyr og/eller 
bekledning som kan være tvilsomt for offisiell kontroll og god-
kjenning i utstyrskontrollen før en konkurranse begynner. Lagledere 
har tilsvarende ansvar for at skytteren har utstyr og bekledning som 
tilfredsstiller ISSFs regler. Juryen har når som helst rett til å 
kontrollere en skytters utstyr og tilbehør. 

8.4.1.1.1 Skytteren skal bruke samme våpen i alle deløvelser og serier av en 
øvelse med mindre det går i stykker. (Jfr. regler for funksjon-
eringsfeil, art. 8.8.0).  

8.4.1.2 Vindvimpler 

 Private vindindikatorer er forbudt. 

8.4.1.3 Lydproduserende utstyr 

 Det er bare tillatt å bruke lyddempende innretninger. Radioer, 
båndspillere eller andre systemer for lydgjengivelse eller kommuni-
kasjon er forbudt under konkurransene og all offisiell trening. 
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8.4.1.4 Bruk av mobiltelefoner, walkietalkies, personsøkere eller liknende 
utstyr inne på konkurranseområdet er forbudt for skyttere, trenere 
og ledere. Alle mobiltelefoner o.l. skal være AVSLÅTT. 

8.4.1.5 Røking på banen og på tilskuerområdet er forbudt. 

8.4.1.6 Fotografering med blits er forbudt til konkurransen er avsluttet. 

8.4.2 Krav til alle våpen 

8.4.2.1 Skjefte. For mål og detaljer om skjeftet jfr. tabell for våpen-
spesifikasjoner, art. 8.16.0. 

8.4.2.1.1 Verken skjeftet eller noen annen del av våpenet skal forlenges eller 
konstrueres på noen måte som gir støtte bak selve hånden. Hånd-
leddet skal være synlig fritt for støtte når våpenet holdes i normal 
skytestilling. Det er ikke tillatt å ha armbånd, armbåndsur, 
svettebånd eller liknende utstyr på hånden/armen som holder 
våpenet. 

8.4.2.1.2 Justerbare skjefter er tillatt dersom de er i samsvar med reglene for 
vedkommende øvelse, når de er tilpasset skytterens hånd. 
Tilpasningen må ikke endres på noen måte som strider mot ISSFs 
regler etter at den er godkjent av våpenkontrollen.  

8.4.2.2 Løp: jfr. tabell for våpenspesifikasjoner, art. 8.16.0. 

8.4.2.3 Sikter: jfr. tabell for våpenspesifikasjoner, art. 8.16.0. 

 Bare åpne sikter er tillatt. Optiske eller teleskopiske siktemidler, 
speil, laserstråler, elektronisk projiserte punkter osv. er forbudt. 
Siktemidler som er programmert for å utløse avtrekksmekanismen 
er forbudt. Beskyttende deksel på åpne for- eller baksikter er 
forbudt. 

8.4.2.3.1 Korrigerende linser og/eller filter må ikke festes til våpenet.  

8.4.2.3.2 Skytteren kan bære briller og/eller filter. 

8.4.2.4 Elektroniske avtrekk er tillatt når: 

8.4.2.4.1 alle delene er fast montert og innebygget i våpenets ramme og 
skjefte;  

8.4.2.4.2 avtrekket betjenes av hånden som holder våpenet; 

8.4.2.4.3 alle deler er montert når våpenet forelegges våpenkontrollen for 
godkjenning;  

8.4.2.4.4 våpenet, med alle deler montert, er i samsvar med alle regler for 
mål og vekt for øvelsen. 

8.4.2.5 Hylsefangere er tillatt forutsatt at våpenet er i samsvar med alle 
regler (mål og vekt) når hylsefangeren er montert. Dette skal 
noteres på utstyrskontrollkortet av våpenkontrollen. 
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8.4.2.6 Måling av avtrekksvekt 

8.4.2.6.1 Avtrekksvekten skal måles med loddet hengende nær midten av 
avtrekkeren (jfr. illustrasjon) og løpet holdt loddrett. Vekten skal 
plasseres på en plan flate og løftes derfra. Kontroller skal utføres av 
en utstyrskontrollør. Avtrekket skal holde minimumsvekten gjennom 
hele konkurransen. Maksimum tre (3) forsøk på å løfte vekten er 
tillatt. Hvis avtrekket underkjennes kan våpenet først legges fram på 
ny etter justering. Ved kontroll av pistoler med luft eller gass som 
drivkraft skal drivladningen være aktivert.  

8.4.2.6.2 Passende avtrekksvekt som brukes til stikkprøver skal være 
tilgjengelig for skytterne på banen før og under konkurransene og 
før finalene, slik at de kan kontrollere at avtrekksvekten ikke har 
endret seg og strider mot reglene. 

8.4.2.6.3 Det bør tas stikkprøver av avtrekksvekten umiddelbart etter siste 
serie i alle kvalifiseringsøvelser for 10 m og 25m øvelser. Minst en 
skytter fra hver seksjon av skivegrupper (eller for hver åttende 
standplass i luftpistol og to (2) skyttere fra hvert skytelag i 
silhuettpistol) velges ut ved loddtrekning. Trekningen foretas av 
jurymedlemmer ved hjelp av nummer. Standplassledere foretar 
kontrollen før våpnene legges i koffertene. Maksimum tre (3) forsøk 
på å løfte vekten er tillatt. Når skytterens våpen ikke består 
kontrollen, eller en skytter som er valgt ut ikke møter til kontroll skal 
han diskvalifiseres. 

8.4.2.6.4 Måling av avtrekksvekt 

 

NB:  

Det må brukes en vekt 
med egg av metall eller 
gummi. Trinse eller 
annen rund gjenstand 
på kontrollvekten er 
ikke tillatt. 
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8.4.3 10 m luftpistol 

 Et hvert 4.5 mm (.177”) våpen som drives med komprimert luft 
eller gass og som tilfredsstiller spesifikasjonene i art. 8.16.0 kan 
brukes.  

8.4.3.1 Våpenet skal bare lades med en (1) kule. 

8.4.3.1.1 Hvis våpenet ved et uhell lades med mer enn en (1) kule: 

8.4.3.1.1.1 Hvis skytteren er klar over forholdet skal han løfte den ledige 
hånden for å gjøre standplassleder oppmerksom på at han har 
et problem. Standplassleder skal overvåke at våpenet blir tømt. 
Straff skal ikke ilegges. Ekstra tid tildeles ikke og skytteren kan 
fortsette på vanlig måte; 

8.4.3.1.1.2 hvis skytteren ikke er klar over forholdet, eller hvis han fortsetter 
skytingen uten å melde i fra skal følgende framgangsmåte an-
vendes: 

8.4.3.1.1.2.1 hvis det er to (2) treff på skiven skal skuddet med høyeste 
treffverdi telle og det andre annulleres; 

8.4.3.1.1.2.2 hvis det er bare ett (1) treff i skiven skal det telle. 

8.4.4 Spesielle krav til 25 m-våpen 

8.4.4.1 Kjernelinjen i løpet skal ligge over huden (mellom tommel og 
pekefinger) på skytehånden i normal skytestilling. 

8.4.4.2 Løpslengden måles slik (Jfr. tabell for våpenspesifikasjoner, art. 
8.16.0). 

 Halvautomatisk Fra munning til bakkant av kammeret (løp 
pluss kammer). 

 Revolver Bare løpet (ikke tønnen). 

8.4.4.3 25 m randtenningspistoler 

 Alle våpen, unntatt enkeltskuddspistoler, kamret for 5.6 mm 
(.22”) long rifle randtenningspatroner kan brukes, forutsatt at de 
er i samsvar med spesifikasjonene i art. 8.16.0. 

8.4.4.4 25 m grovpistol 

 Alle våpen, unntatt enkeltskuddspistoler, kal. 7.62 mm til 9.65 mm 
(.30” - .38”) kan brukes, forutsatt at de er i samsvar med spesi-
fikasjonene i art. 8.16.0. 

8.4.5 50 m pistol 

 Alle typer 5.6 mm (.22”) randtenningspistoler, kamret for long 
rifle patroner kan brukes. 

8.4.5.1 Våpen som brukes i 50 m pistoløvelsen skal bare lades med (1) 
patron. 
Nasjonalt gjelder: Revolver og pistol med magasin kan brukes, 
men må bare lades med en patron. 
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8.4.5.2 Skjefter som dekker hånden er tillatt i 50 m pistoløvelsen, forutsatt 
at de ikke dekker håndleddet. 

8.4.6 Ammunisjon 

 Alle prosjektiler som brukes, skal være av bly eller tilsvarende 
bløtt materiale. Mantlede prosjektiler er ikke tillatt. Juryen kan ta 
prøver av skytternes ammunisjon og kontrollere dem. 

 Pistol Kaliber Andre spesifikasjoner 

 10 m 
luftpistol 

4,5 mm (.177”)  

 25 m 
grovpistol 

7.62 mm – 9.65 
mm (.30”-.38”) 

Av sikkerhetsgrunner er 
magnumammunisjon (”high 
power”) forbudt. 

 50 m pistol 5.6 mm (.22”) Long rifle randtenningspatroner. 

 25 m rand-
tennings-
pistol  

5.6 mm (.22”) Long rifle randtenningspatroner. 

For silhuettpistoløvelsen:  
minste kulevekt 2.53 g = 39 gr; 
laveste hastighet 250 m/sekund. 
En kronograf (innretning for å 
måle hastighet) skal være 
tilgjengelig for skytterne på banen. 

 Nasjonalt gjelder: Mantlede prosjektiler er tillatt for grovpistol i de 
tilfeller det ikke strider mot baneinstruksen. 

8.4.7 Regler for bekledning 

8.4.7.1 Det er skytterens ansvar å møte på banen passende kledd for en 
offentlig begivenhet. 

8.4.7.2 Under konkurranse og trening dagen før øvelsen skytes: 

8.4.7.2.1 Det kreves at kvinner bruker kjoler, skjørt, bukseskjørt, shorts eller 
bukser, og bluser eller overdeler (som dekker for- og baksiden av 
kroppen og skuldrene). 

8.4.7.2.2 Det kreves at menn bruker lange eller korte bukser (shorts), og 
lang- eller kortermede skjorter. 

8.4.7.2.3 Korte bukser skal ikke være kortere enn skytterens fingertupper når 
armene og fingrene er strukket ned langs kroppen. 

8.4.7.2.4 Genser eller strikkejakke kan brukes. 

8.4.7.2.5 Det er tillatt å bruke landslagets offisielle treningsdress. 

8.4.7.2.6 Alle deltakere på landslaget (menn og kvinner) skal være kledd i 
like overdeler. 
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8.4.7.2.7 Ved premieutdelinger eller andre seremonier kreves det at 
skytterne kommer i sine offisielle nasjonale landslagsdresser eller 
nasjonale treningsdresser (overdel og underdel). Alle deltakere på 
laget skal være likt kledd. 

8.4.7.3 For å forsikre seg om at skytterens prestasjoner ikke forbedres 
kunstig ved bruk av spesialklær er det forbudt å bruke innretninger, 
hjelpemidler eller klær som stiver av eller på en urimelig måte 
begrenser skytterens bevegelighet i ben, kropp eller armer. 

8.4.7.4 Det skal brukes normale lave sko. Høye sko (rifle-, basketball- eller 
skistøvler etc.) som dekker ankelbenet eller kan gi støtte er ikke 
tillatt. Sko vil bli kontrollert i utstyrskontrollen. Klær vil bli 
kontrollert på standplass. 

8.4.7.5 Alle skyttere må under offisiell trening og konkurranse alltid bære 
start(Bib)nummer på ryggen, ovenfor midjen. Bæres ikke 
start(Bib)nummer kan skytteren ikke begynne/fortsette kon-
kurransen. 

8.4.7.6 ALLE SKYTTERE MÅ ETTERLEVE ISSFs Kvalifiserings- og 
Sponsorregler (del 4 av ISSFs ”Official Statutes, Rules and 
Regulations”). Del 4 omfatter regler for deltakelse i ISSFs 
konkurranser og slike ting som bestemmelser om emblemer 
sponsing, reklame og kommersiell merking av klær samt kontroll og 
sanksjoner ved overtredelse. 

8.4.7.7 En skylapp/blender (på en eller begge sider) som er festet på 
siden av luen, capen, skytebrillene eller hodebåndet er tillatt. 
Skylappene må ikke være høyere enn 40 mm (A) og ikke rekke 
lenger fram enn til en linje trukket fra midten av pannen.  

8.4.7.7.1 En lapp, ikke bredere enn 30 mm (B), for å dekke det øyet som ikke 
brukes til å sikte er tillatt. 

8.4.7.7.2 
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8.4.8 LEDIG 

8.4.9 LEDIG 

  

8.4.10 

8.4.10.1 

Tilbehør  

Kikkert 

For å lokalisere skudd og bedømme vind er det i 25 m- og 50 m-
øvelsene tillatt å bruke kikkert som ikke er festet til våpenet. 

Nasjonalt gjelder: Det er tillatt å bruke kikkert på 10m baner der 
det ikke er skivetrekk eller elektroniske skiver. 

8.5.0 FUNKSJONÆRER 
 Det skal utnevnes en banejury for å overvåke gjennomføringen 

av øvelsene og en klassifikasjonsjury som skal overvåke 
dømming og rangering.  

8.5.1 Banesjefens plikter og oppgaver  

 Det skal utnevnes en banesjef for hver øvelse og bane. 
Banesjefen er: 

8.5.1.1 leder for alle standplassledere og banefunksjonærer og ansvarlig 
for korrekt gjennomføring av øvelsen. Banesjefen er ansvarlig for 
all ordregiving når det er en felles ledelse på banen; 

8.5.1.2 ansvarlig for at alle banemannskaper samarbeider med juryen; 

8.5.1.3 ansvarlig for at utstyrsvikt blir rettet hurtig og for at nødvendig 
ekspertise og materiell er tilgjengelig for betjening av banen. 
Banesjefen tar avgjørelser når det oppstår uregelmessigheter 
som andre banefunksjonærer ikke kan løse; 

8.5.1.4 ansvarlig for at alle skiver blir effektivt og hurtig dømt, i sam-
arbeid med sjefen for klassifikasjonskontoret; 

8.5.1.5 deltar om nødvendig i trekningen når standplasser skal fordeles. 

8.5.2 Standplassleders plikter og oppgaver 

 Det skal utnevnes en standplassleder for hver seksjon av 
skivegrupper, eller for hver fem til ti standplasser. Standplass-
leder skal: 

8.5.2.1  ha ansvar overfor banesjefen for gjennomføringen av konkurransen 
på den seksjon som er tildelt dem, og til en hver tid samarbeide 
med juryen; 

8.5.2.2 kalle skytterne til standplass; 

8.5.2.3 kontrollere skytternes navn og start(Bib)nummer for å forvisse seg 
om at de stemmer overens med startliste, baneprotokoll og de små 
resultattavlene. Hvis mulig bør kontrollen fullføres før 
forberedelsestiden begynner; 
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8.5.2.4 forvisse seg om at skytternes våpen, utstyr og tilbehør er kontrollert 
og godkjent; 

8.5.2.5 kontrollere skytterens stilling og informere juryen om uregel-
messigheter: 

8.5.2.6 gi de pålagte eller nødvendige kommandoer; 

8.5.2.7 foreta seg det nødvendige når det oppstår funksjoneringsfeil, 
protester, forstyrrelser eller annet som skjer under konkurransen; 

8.5.2.8 være ansvarlig for at resultatfører registrerer skuddene nøyaktig når 
det brukes papirskiver; 

8.5.2.9 overvåke at skivene fungerer korrekt; 

8.5.2.10 motta protester og formidle dem videre til et jurymedlem; 

8.5.2.11 være ansvarlig for at alle uregelmessigheter, forstyrrelser, straffer, 
funksjoneringsfeil, feilskytinger, tildeling av ekstra skytetid, om-
skytinger osv. blir notert i en avviksrapport, i baneprotokollen, på 
skiven eller papirstrimmelen og på vedkommende uoffisielle resul-
tattavle. 

8.5.3 Resultatførerens plikter og oppgaver – Papirskiver 

 Det skal utnevnes en resultatfører for hver standplass. Resultat-
føreren skal: 

8.5.3.1 fylle ut eller sammenholde opplysningene på resultatkortet og den 
uoffisielle resultattavlen (skytterens navn, start(Bib)nummer, stand-
plassnummer, etc.); 

8.5.3.2 gi skytteren beskjed når hans prøveskive og konkurranseskive er 
klar for skyting. Skytteren skal gi resultatføreren klar beskjed om 
han vil skyte prøveskudd eller konkurranseskudd og resultatføreren 
skal bekrefte dette. For å unngå språkvansker kan skytteren få to 
kort med ordene PRØVE (SIGHTING) og KONKURRANSE (COM-
PETITION). I tillegg bør hvert kort ha en liten kopi av en prøveskive 
eller konkurranseskive. Skytteren kan da bare vise resultatføreren 
det riktige kortet; 

8.5.3.3 hvis det brukes fjernstyrte skiveskiftesystemer skal resultatføreren 
ha kikkert. Hvis resultatføreren er ansvarlig for skiveskiftingen må 
han vente noen sekunder før han gir tegn til skiveskift, så skytteren 
får anledning til å se treffene; 

8.5.3.4 føre foreløpig verdi av hvert treff på resultatkortet og på den 
uoffisielle resultattavlen som er plassert over eller ved siden av 
bordet av hensyn til tilskuerne; 

8.5.3.5 på baner der skivene returnerer mekanisk til standplass, samle inn 
skiven(e) straks etter hver ti skudds serie og legge den/dem i en 
låst beholder. Denne skal hentes av autorisert personell som 
leverer den til klassifikasjonskontoret; 
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8.5.3.6 avstå fra enhver samtale med skytteren. Han skal heller ikke 
kommentere resultatet eller gjenstående skytetid. 

  

8.5.4 

8.5.4.1 

Anviserlederens plikter og oppgaver - Papirskiver  

Antall anviserledere bør samsvare med antall standplassledere. 
Under arbeid i anvisergraven er de ansvarlige for at skivene i den 
skivegruppe de er tildelt (Jfr. 8.5.2.1) raskt blir skiftet, dømt, anvist 
og heist opp til skytterens neste skudd. 

8.5.4.2 Hvis det ikke er mulig å finne et skudd på en skive, skal 
anviserlederen finne ut om skuddet er på en naboskive og ta 
avgjørelse i samråd med jury og standplassleder. 

8.5.4.3 Når det brukes automatiske skiveskiftere, har anviserlederne 
ansvaret for å fylle riktige skiver i boksene, ta dem ut og gjøre dem 
klar for levering til klassifikasjonskontoret. De har også ansvaret for 
å notere eventuelle uregelmessigheter på skivene. 

8.5.4.4 Kontrollere at det ikke er skuddhull i den hvite flaten rundt skiven og 
at skuddhull i skiverammen er tydelig merket. 

8.5.5 Skiveleder – Papirskiver 

8.5.5.1 Det skal utnevnes en skiveleder for hver seksjon av skivegrupper 
eller for hver fem til ti skiver. Antall skiveledere skal samsvare 
med antall standplassledere. 

8.5.5.2 Skivelederen skal: 

8.5.5.2.1 ha ansvaret for den skivegruppen som er tildelt ham; 

8.5.5.2.2 i 25 m-øvelsene gjøre et jurymedlem oppmerksom på alle tvil-
somme treff og etter at avgjørelsen er tatt meddele treffpunkt og 
skuddverdi; 

8.5.5.2.3 sørge for at skivene blir hurtig, nøyaktig og effektivt dømt, anvist, 
lappet og/eller skiftet etter behov og slik reglementet krever; 

8.5.5.2.4 bidra til å avgjøre tvilsituasjoner i samsvar med ISSFs regler og i 
samråd med standplassleder og jury. 

8.5.5.3 Skiveleder – Elektroniske skiver 

8.5.5.3.1 Skiveledere må forvisse seg om at det ikke er skuddhull i den 
hvite flaten rundt skiven og at skuddhull i skiverammen er tydelig 
merket. Han skal lappe bakskiver og bakkortene og skifte 
kontrollarkene. 

8.5.5.3.2 Bakskiver, bakkort og kontrollark skal ikke lappes eller skiftes 
før etter at skivene er dømt. 

8.5.6 Tekniske ledere – Elektroniske skiver 

8.5.6.1 Det kan utnevnes tekniske ledere for å betjene og vedlikeholde det 
elektroniske utstyret, og etter anmodning gi banepersonell og 
jurymedlemmer råd. De må ikke ta avgjørelser. 
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8.5.6.2 Før hvert skytelag i konkurransen starter skal et jurymedlem 
undersøke de elektroniske skivene for å forvisse seg om: 

8.5.6.3 at det ikke er skuddhull i den hvite flaten rundt skiven; 

8.5.6.4 at merker etter skudd i skiverammen er tydelig merket;  

8.5.6.5 at bakskivene i 25 m øvelsene ikke har skuddhull: 

8.5.6.6 at bakkortene festet bak 25 m og 50 m skivene er uten skuddhull; 

8.5.6.7 at kontrollarkene er skiftet; 

8.5.6.8 at et jurymedlem overvåker enhver manuell betjening av resultatene 
på datamaskinens kontrollpanel (f.eks. hvis straff ilegges, resultater 
rettes etter funksjoneringsfeil etc.). 

8.5.7 Jurymedlemmer for overvåking ved skivene 

8.5.7.1 Når det brukes papirskiver i 25 m øvelsene må det utnevnes et 
jurymedlem fra klassifikasjons- og/eller pistoljuryen for hver seksjon 
av skivegrupper, eller for hver fem til ti skiver (en pr. skivedommer). 
Jurymedlemmet skal følge skivedommeren ved skivene. 

8.5.7.2 Jurymedlem for overvåkning ved skivene skal forvisse seg om at 
skivene er inspisert før dømmingen begynner, påse at de har 
korrekt antall skudd, om skuddene er nær skillelinjene etc. 
Tvilsomme situasjoner skal avklares før dømmingen begynner. 

8.5.7.3 Tvilsomme situasjoner skal avgjøres av to jurymedlemmer og 
anviserlederen samtidig. Jurymedlem for overvåking ved skivene 
skal være leder og om nødvendig sette inn pluggtolken. 

8.5.7.4 Jurymedlem for overvåking ved skivene skal se til at alle resultater 
som føres av annenskriveren ved skivene er korrekte og at jury-
avgjørelser blir tilbørlig notert og attestert på resultatkortet. 

8.5.7.5 Jurymedlem for overvåking ved skivene skal se til at skivene ikke 
blir lappet og at treff ikke markeres med fargede pluggskiver før tvil-
somme treff er avklart og resultatet er ført korrekt av annen-
skriveren. 

8.5.7.6 Utføres skivedømmingen på banen ved bruk av elektronisk 
dømmeutstyr skal ett eller flere medlemmer av klassifikasjonsjuryen 
være tilstede og bistå når spørsmål som angår dømming skal løses. 
Medlemmer av pistoljuryen må bistå når det skal tas avgjørelser, og 
det kun er to eller færre medlemmer av klassifikasjonsjuryen 
tilgjengelig. 

8.5.7.6.1 Framgangsmåte ved undersøkelse av elektroniske skiver 
(EST) etter en protest på resultat, klage, ingen skudd-
angivelse e.l. 

8.5.7.6.1.1 Et jurymedlem henter følgende 
(standplassnummeret og orienteringen/plasseringen av bakkortet, 
kontrollarket eller skiven (opp/ned - bak/fram. Oversetters anm.) 
skal noteres på alle): 
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8.5.7.6.1.1.1 kontrollarket (25 m/50 m). Hvis et eller flere treff er plassert 
utenfor kontrollarket skal den geometriske sammenheng mellom 
treffene på kontrollkortet og treffene på bakkortet kartlegges før 
kontrollarket fjernes; 

8.5.7.6.1.1.2 bakkortet (25 m/50 m); 

8.5.7.6.1.1.3 bakskive (25 m); 

8.5.7.6.1.1.4 den sorte papirstrimmelen (10 m); 

8.5.7.6.1.1.5 det sorte gummibåndet (50 m); 

8.5.7.6.1.1.6 avviksrapporten; 

8.5.7.6.1.1.7 LOG utskriften; 

8.5.7.6.1.1.8 datautskriften fra den elektroniske skivens datamaskin (om 
nødvendig). 

8.5.7.6.1.2 Et jurymedlem må granske fronten og rammen på den elektroniske 
skiven og notere plasseringen av treff utenfor det sorte 
sikteområdet.  

8.5.7.6.1.3 KLARERINGSLOG skal ikke lages før klassifikasjonsjuryen har gitt 
tillatelse til det. 

8.5.7.6.1.4 Antall treff telles og deres plassering tas hensyn til. Jurymedlem-
mene gransker de ting som er nevnt ovenfor og foretar en 
uavhengig vurdering før en formell juryavgjørelse tas. 

8.5.8 Annenskriver – Papirskiver 

 Alle deløvelser i 25 m øvelsene dømmes offisielt på banen. 
Annenskriveren er ved skivene. Han skal føre resultater på 
resultatkortet slik de meldes av skivedommeren. Hvis det er 
uoverensstemmelse som ikke kan oppklares mellom 
resultatførers og annenskrivers resultater, gjelder det resultatet 
som er ført av annenskriver. 

8.5.9 Skiveoperatør 

  Under hurtigskyting skal skiveoperatøren betjene skive- og 
tidtakermekanismen etter ordre fra standplassleder. 

8.5.10 Skiveassistent 

  I 25 m øvelsene, som dømmes offisielt på banen, skal skive-
assistenten ikke lappe hullene på skiven eller kontrollarket samt 
bakskivene, eller bytte skivene eller kontrollarkene før etter at de 
er dømt. 

8.6.0 PROGRAMMER, PROSEDYRER OG KONKURRANSEREGLER 

8.6.1 Skytestillingen 

8.6.1.1 Skytteren skal stå fritt, uten støtte, med begge føtter og/eller sko 
helt innenfor egen standplass. Våpenet skal holdes og avfyres 
med bare en hånd. Håndleddet skal være synlig fritt for støtte. 
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8.6.1.2 Før og under serien, under ladning og kontroll av våpenet og når 
pistolen eller revolveren spennes, må våpenet alltid peke mot 
nedslagsfeltet bak skiven før det føres tilbake til KLAR stilling for 
neste skudd eller i påvente av kommando TØM VÅPEN. 

8.6.1.3 I 25 m silhuettpistol, duelldelen i 25 m pistol og grovpistol og 20 og 
10 sekunders seriene i standardpistol skal skytingen starte fra 
KLAR stilling. I KLAR stillingen skal skytterens arm peke nedover i 
en vinkel på høyst 45° i forhold til loddlinjen, men må ikke peke mot 
underlaget innenfor fremre kant av standplassen. Armen skal 
holdes stille i denne stillingen mens skytteren venter på at skiven 
skal svinge fram, eller at det gis signal om å starte, eller når det 
benyttes elektroniske skiver, at den grønne lampen tennes. 

8.6.1.3.1 KLAR stilling 

 

 
8.6.1.4 

 

Hvis en skytter i 25 m silhuettpistol, hurtigdelen av 25 m pistol og 
grovpistol, 20 og 10 sekunders deløvelsene av standardpistol 
løfter armen for tidlig eller ikke senker den tilstrekkelig (jfr. art. 
8.5.2.5 og art. 8.6.1.3) skal han tildeles advarsel av et 
jurymedlem (Jfr. art. 8.5.2.5). Serien skal noteres og skytes om. I 
25 m silhuettpistoløvelsen godskrives skytteren laveste treffverdi 
på hver skive. I alle andre 25 m øvelser godskrives skytteren de 
fem (5) laveste treffverdier i de to seriene (eller tre seriene 
dersom en funksjoneringsfeil skulle være involvert). Gjentas 
feilen i samme 30 skudds deløvelse skal samme framgangsmåte 
følges og skytteren skal straffes med trekk av to (2) poeng fra 
resultatet i serien. Ved tredje gangs overtredelse av denne 
regelen skal skytteren diskvalifiseres (jfr. art. 8.9.6.5.1). 
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8.6.2 Pistoløvelser 

 Jfr. tabellen for pistoløvelser, art. 8.15.0. 

8.6.3 Behandling av skiver 

8.6.3.1 Papirskiver 

8.6.3.1.1 10 m luftpistol 

8.6.3.1.1.1  Normalt skifter skytterne skiver selv, under tilsyn av standplass-
leder. Skytteren er ansvarlig for å skyte på riktig skive. 

8.6.3.1.1.2 Umiddelbart etter hver serie på ti skudd skal skytteren legge de ti 
skivene på et passende sted for resultatføreren. Han legger dem i 
en låst beholder som hentes av autorisert personell og leveres til 
klassifikasjonskontoret. 

8.6.3.1.2 50 m pistol 

8.6.3.1.2.1 Hvis det brukes automatiske skivetrekk eller skiveskiftere, kan 
skytteren eller resultatføreren betjene skiveskiftingen. I begge 
tilfeller er skytteren ansvarlig for å skyte på riktig skive. 

8.6.3.1.2.2 Hvis en skytter mener at anvisningen eller skiveskiftingen er for 
sen, kan han melde det til standplassleder. Godtar standplassleder 
eller juryen påstanden, skal de rette på forholdet. Mener skytteren 
eller en lagleder at det ikke skjer noen forbedring, kan de protestere 
til juryen. Juryen kan tildele inntil 10 minutter ekstra tid. Slike krav 
kan ikke fremsettes de siste 30 minutter av konkurransen, med 
mindre det foreligger unormale omstendigheter. 

8.6.3.2 Elektroniske skiver  

8.6.3.2.1 Under trening er det viktig at skytterne gjør seg kjent med 
kontrollknappene som endrer bildet av skivene på monitoren 
(ZOOM muligheten) og som gjør det mulig å skifte fra prøveskive 
til konkurranseskive. I 10 m og 50 m øvelsene er det skytterens 
oppgave og ansvar å skifte fra prøveskive til konkurranseskive. 
Er han i tvil må han be standplassleder om hjelp. I 25 m 
øvelsene har banemannskapene ansvaret for, og kontrollen av 
skivene. 

8.6.3.2.2 Det er ikke tillatt å dekke til en del av eller hele skytterens 
monitorskjerm. Hele skjermen skal være synlig for jury og funk-
sjonærer. 

8.6.3.2.3 Skyttere og standplassledere må ikke røre skriverens kontroll-
panel og/eller datautskriftene før deløvelsen/laget eller øvelsen er 
avsluttet hvis det ikke er gitt tillatelse av juryen. Skytterne må 
signere datautskriften (ved siden av sammenlagtresultatet) for å 
godkjenne resultatet før de forlater banen.  

8.6.3.2.4 Unnlater skytteren å signere datautskriften bør et jurymedlem eller 
standplassleder sette initialene sine på utskriften for å kunne sende 
den til klassifikasjonskontoret. 
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8.6.3.3 Bakskiver 

8.6.3.3.1 I alle ISSF mesterskap skal det i alle 25 m pistoløvelser brukes 
bakskiver for å identifisere mulige bomskudd. 

 
Nasjonalt gjelder: I åpne stevner skal kontrollark eller bakskive 
benyttes. I NM skal bakskive benyttes. 

8.6.3.3.2 Bakskiver skal, som et minimum, dekke hele bredden og høyden 
av 25 m-rammeverket (5 skiver). De skal være plassert i samme 
avstand fra konkurranseskivene, en (1) meter bak. For å kunne 
registrere skudd mellom konkurranseskivene skal de være 
sammenhengende, eller på rammer som står tett inntil 
hverandre, uten luft i mellom. 

8.6.3.3.3 Bakskiver skal være av ikke-reflekterende papir med nøytral 
farge slik som fargen på skiven. 

8.6.3.3.4 I 25 m-øvelsene skal det settes opp nye bakskiver for hver 
skytter. I hurtigdelen av 25 m pistol og grovpistol og i 25 m 
standardpistoløvelsen skal de lappes eller skiftes etter hver fem 
(5) skudds serie. 

Nasjonalt gjelder: Se tabell under 8.6.3.4.2 

8.6.3.4 Kontrollark – Elektroniske skiver 25 m 

8.6.3.4.1  
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8.6.3.4.2 Områdene bak sikteområdene på skivene skal være dekket av 
kontrollark som kan skiftes etter hver femskudds serie i 
hurtigdelene, etter prøveserier og etter hver femskuddsserie i 
presisjonsdelen. I silhuettpistoløvelsen må kontrollarkene lappes 
eller skiftes etter hvert lag. 

 Øvelse Lappes eller 
skiftes etter 
prøveserien 

Lappes eller 
skiftes etter 
hver fem (5) 
skuddsserie 

Settes opp for 
hver skytter 

for hver 
deløvelse 

 25 m silhuettpistol   X 

 25 m pistol X X X 

 25 m grovpistol X X X 

 25 m standardpistol X X X 

  

 Nasjonalt gjelder: 

 Øvelse Lappes eller 
skiftes etter 
prøveserien 

Lappes eller 
skiftes 

etter 150 sek 
serie 

Settes opp for 
hver skytter 

for hver 
deløvelse 

 25 m silhuettpistol Nei  X 

 25 m pistol Nei  X 

 25 m grovpistol Nei  X 

 25 m standardpistol Nei X  

 Merknad: I standardpistol skytes 20 og 10 sek. på samme 
bakskive/ kontrollark. 

8.6.3.4.3 Hvis et eller flere treff er plassert utenfor kontrollarket skal 
den geometriske sammenheng mellom treffene på kontrollkortet 
og treffene på bakkortet kartlegges før kontrollarket fjernes. 

8.6.3.5 Bakkort – Elektroniske skiver 10 m / 50 m 

8.6.3.5.1 Et bakkort skal festes til baksiden av skiven. Det skiftes for 
hvert skytelag hvis det ikke brukes kontrollark (gjelder ikke 10 m 
når det brukes sort papirstrimmel). 

Nasjonalt gjelder: I åpne stevner skal kontrollark eller bakskive 
benyttes. 
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8.6.4 Konkurranseregler 

8.6.4.1 Forberedelsestid 

8.6.4.1.1 Skytterne skal møte på sin baneseksjon, men vente på å bli kalt 
frem på standplass. Avhengig av disponibel tid før forbered-
elsestiden skal skytterne kalles frem på standplass, hvor de kan 
ordne utstyret og klargjøre våpen, forutsatt at foregående lag er 
ferdig. (Jfr. art. 8.2.5.3). Kontroll som utføres av juryen eller 
standplassledere før konkurransen bør fullføres før forbered-
elsestiden begynner. 

8.6.4.1.2 Kommandoen FORBEREDELSESTIDEN BEGYNNER NÅ vil så 
bli gitt. I forberedelsestiden skal skivene være framsvingt. I løpet 
av forberedelsestiden kan skytteren ta tørravtrekk, tilpasse 
stillingen og utføre sikteøvelser på standplass. 

8.6.4.1.3 Tillatt forberedelsestid før konkurransen starter: 

 10 m luftpistol 10 minutter 

 50 m pistol 10 minutter 

 25 m standardpistol   5 minutter 

 25 m presisjonsdelen   5 minutter 

 25 m hurtigøvelser/silhuettpistol   3 minutter 

8.6.4.2 Start  

8.6.4.2.1 Ingen skudd kan avgis før konkurransen starter. 

8.6.4.3 Erstatte en skytter 

8.6.4.3.1 En skytter som har avgitt sitt første prøveskudd i konkurransen, 
og må trekke seg, kan ikke erstattes. Reglen gjelder også for 
øvelser som består av flere deler eller arrangeres over flere 
dager. 

8.6.4.4 10 m luftpistol / 50 m pistol  

8.6.4.4.1 Konkurransen anses å ha startet i det øyeblikk kommandoen 
START er gitt av banesjefen. Ethvert skudd avgitt etter at skytteren 
har avgitt prøveskuddene, teller i konkurransen. Tørravtrekk er 
tillatt. 

8.6.4.4.2 Prøveskudd (et ubegrenset antall) kan kun avgis i begynnelsen av 
hver konkurranse. Når det første konkurranseskudd er avgitt, er 
ytterligere prøveskudd ikke tillatt, med mindre juryen har gitt 
tillatelse til det i samsvar med dette reglementet. Ytterligere 
prøveskudd som avgis i strid med denne bestemmelse skal 
dømmes bom i konkurransen. 
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8.6.4.4.3 Skudd som avgis før den offisielle skytetiden begynner, 
straffes med trekk av to (2) poeng på første konkurranseskive(r) 
for hvert avgitte skudd. Skudd som overhodet ikke avgis skal 
dømmes som bom på de(n) siste konkurranseskiven(e). Det 
samme gjelder skudd som avgis etter utløpet av den offisielle 
skytetiden, med mindre banesjef eller et jurymedlem har tildelt 
ekstra tid. Hvis for sent avgitte skudd ikke kan identifiseres, skal 
skuddet(ene) annulleres ved at beste treffverdi(er) trekkes fra 
vedkommende skive. 

8.6.4.4.4 Gjenstående tid 

8.6.4.4.4.1 Banesjefen skal gjøre skytterne oppmerksom på gjenstående tid 
over høytaler ti (10) og fem (5) minutter før skytetiden er ute. 

8.6.4.4.4.2 Konkurransen stopper på kommando STOPP eller et passende 
signal. 

8.6.4.5 Spesielle regler for 10 m luftpistoløvelser 

8.6.4.5.1 Hvis en skytter utløser drivladningen i forberedelsestiden skal han 
tildeles en ADVARSEL for første overtredelse, og to (2) poengs 
TREKK fra de(t) treff som har lavest verdi i første konkurranseserie 
for den andre og påfølgende overtredelser. 

8.6.4.5.2 Enhver utløsning av drivladningen etter at første konkurranse-
skive er på plass, skal dømmes bom (null) hvis ingen kule treffer 
skiven. Tørravtrekk, uten at drivladningen utløses er tillatt, men ikke 
i finaler. 

8.6.4.5.3 Hvis en skytter ønsker å skifte gass- eller luftsylinder må han 
forlate standplass (tillatelse må innhentes). 

8.6.4.6 Spesielle regler for 50 m pistol 

8.6.4.6.1 Hvis øvelsen deles i to deler, skal hver deløvelse bestå av 30 
konkurranseskudd. Det kan avgis et ubegrenset antall prøve-
skudd i begynnelsen av hver deløvelse. Samlet tid for hver 
deløvelse er en (1) time. 

8.6.4.7 25 m øvelser 

8.6.4.7.1 I alle 25 m øvelser skal tidtakingen starte i det øyeblikk den 
grønne lampen tennes (eller skivene begynner å svinge fram) og 
stoppe når den røde lampen tennes (eller skivene begynner å 
svinge bort). 

8.6.4.7.2 Svinging av skivene eller betjening av lampene kan kontrolleres 
av en skiveoperatør bak standplass. Han må ikke være plassert 
slik at det forstyrrer skytteren, men være innenfor standplass-
leders rekkevidde (syn og hørsel). Skivene kan også opereres av 
standplassleder ved hjelp av fjernkontroll. 
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8.6.4.7.3 LADNING 

 I alle 25 m øvelsene skal våpenet lades med høyst fem (5) 
patroner. Ingenting annet skal puttes inn i magasin eller tønne. Kun 
ett (1) magasin kan lades på kommando LADNING. 

8.6.4.7.3.1 Hvis en skytter lader våpenet eller magasin med mer enn totalt 
fem (5) patroner på kommando LADNING skal han straffes med 
trekk av to (2) poeng fra resultatet i serien for hver ekstra patron. 

8.6.4.7.3.2 Skudd som avgis før kommando LADNING skal straffes med 
trekk av to (2) poeng fra neste konkurranseskive (men jfr. også 
art. 8.2.5.5) 

8.6.4.7.4 TØM VÅPEN 

 I alle øvelser skal kommandoen TØM VÅPEN gis etter at serien 
eller deløvelsen er slutt. Skytteren skal i alle tilfeller tømme 
våpenet umiddelbart etter at han er ferdig med serien eller når 
skytingen blir avbrutt (hvis det ikke er oppstått en funksjonerings-
feil på våpenet). 

8.6.4.8 Spesielle regler for 25m silhuettpistoløvelsen 

 Øvelsen består av 60 konkurranseskudd delt i to deløvelser à 30 
skudd. Hver deløvelse består av seks (6) serier à fem (5) skudd, to 
(2) på åtte (8) sekunder, to (2) på seks (6) sekunder og to (2) på fire 
(4) sekunder. I hver serie skytes det ett (1) skudd mot hver av de fem 
(5) skivene innen den fastsatte tidsbegrensning for serien. 

8.6.4.8.1 Før hver deløvelse begynner, kan skytteren avgi en (1) prøveserie à 
fem (5) skudd på åtte (8) sekunder. 

8.6.4.8.2 All skyting (prøveskudds- og konkurranseserier) skal skje på 
kommando og begge skyttere innen en seksjon må skyte samtidig. 
Arrangøren bør innrette seg slik at skyttere innen flere enn en 
seksjon skyter samtidig under felles kommando.  

8.6.4.8.3 Hvis noen av de skytterne som skyter samtidig får en funksjo-
neringsfeil på våpenet, skal serien skytes om på samme visningstid i 
den påfølgende ordinære serien. Den siste serien i deløvelsen avgis 
umiddelbart etter at de andre skytterne har fullført skytingen på 
samme visningstid. Baneseksjonene bør kunne betjenes uavhengig 
av hverandre. 

8.6.4.8.4 Før standplassleder kommanderer LADNING skal han rope ut tiden 
for serien (så som "8 sekunders serie", "6 sekunders serie" osv.), 
eller tiden for serien indikeres på annen måte, f.eks. ved et skilt med 
tall av en slik størrelse at det er klart synlig for skytteren. Når 
standplassleder kommanderer LADNING, skal skytterne umiddelbart, 
innen ett (1) minutt, forberede seg til serien. 
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8.6.4.8.5 Når ett (1) minutt er gått gir standplassleder kommando: 

 “KLAR” Skivene svinges bort, eller hvis det benyttes 
elektroniske skiver skal de røde lampene tennes. 

 “3-2-1-START” På kommando START startes skivemekanismen. 
Alle skyttere må være i KLAR stilling ved slutten 
av nedtelling - 1. 

8.6.4.8.6 Før hver serie skal skytteren senke armen og innta KLAR stilling. 
Armen skal holdes stille før de grønne lampene tennes eller skivene 
svinger fram. (Jfr. art. 8.6.1.2 og art. 8.6.1.3). 

8.6.4.8.7 Skivene skal svinges fram eller de grønne lampe tennes, etter en 
tidsforsinkelse på tre (3) sekunder (±1.0 sekund). Tidsforsinkelsen 
bør være konstant gjennom hele konkurransen. I løpet av hver serie 
avgir skytteren fem (5) skudd. I det øyeblikk skivene begynner å 
svinge fram, eller de grønne lampene tennes kan skytteren heve 
våpenet. 

8.6.4.8.8 En serie anses å ha startet etter kommandoen KLAR. Ethvert skudd 
avgitt etter dette, teller i konkurransen. 

8.6.4.8.9 Etter hver serie skal det være en pause på minst ett (1) minutt før 
neste kommando LADNING. Den kunngjorte starttid for påfølgende 
lag bør være så godt beregnet at lagene kan starte til rett tid. Tretti 
minutter bør være korteste tid mellom starttidspunktene for to 
påfølgende lag. Den kan være lenger hvis programmet tillater det. 

8.6.4.9 Spesielle regler for 25 m pistol og 25 m grovpistol  

 Programmet for begge øvelser består av 60 konkurranseskudd delt i 
to deløvelser à 30 skudd: 

 Deløvelse Antall serier/skudd Tidsbegrensninger 
for hver 

konkurranse- og 
prøveserie 

 1. Presisjonsdel seks (6) serier à fem (5) 
skudd 

fem (5) minutter 

 2. Hurtigdel seks (6) serier à fem (5) 
skudd 

Se nedenfor 

8.6.4.9.1 Før hver deløvelse begynner, kan det avgis en (1) prøveserie à fem 
(5) skudd. 

8.6.4.9.2 Presisjonsdelen 

8.6.4.9.2.1 Standplassleder gir kommando LADNING. Etter kommando 
LADNING skal skytterne omgående, i løpet av ett (1) minutt, for-
berede seg med det foreskrevne antall patroner. Skytingen begynner 
på passende kommando eller signal. 
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8.6.4.9.2.2 Alle skyttere skal ha fullført presisjonsdelen før hurtigdelen 
begynner. 
Nasjonalt gjelder: Dette kan fravikes når forholdene tilsier det. 

8.6.4.9.3 Hurtigdelen 

8.6.4.9.3.1 I hver serie vises skiven fem (5) ganger. Benyttes elektroniske skiver 
tennes de grønne lampene hver gang i tre (3) sekunder (+0,2 sekund 
– 0,0 sekund). Tiden mellom hver visning (skivene er bortsvingt) eller 
de røde lysene er tent når elektroniske skiver benyttes er sju (7) 
sekunder (+1.0 sekund). Det skal kun avgis ett (1) skudd hver gang 
skivene er framsvingt. 

8.6.4.9.3.2 Alle skyttere skyter prøveserien og konkurranseserien på samme tid 
og på samme kommando: 

"PRØVESERIE – 

LADNING" 

Alle skyttere lader innen ett (1) minutt. 

"FØRSTE/NESTE 
KONKURRANSE- 

SKUDD - LADNING" 

Alle skyttere lader innen ett (1) minutt. 

"KLAR" Skivene svinges bort eller de røde  
lampene tennes. Etter en forsinkelse på  
sju (7) sekunder (+/- 1 sekund) svinger  
skivene fram eller de grønne lampene  
tennes. 

 Før hvert skudd skal skytteren senke  
armen og innta KLAR stilling. Armen  
skal holdes stille før skivene svinger fram  
eller de grønne lampene tennes.  
(Jfr. art. 8.6.1.2, 8.6.1.3 og 8.6.1.4). 

 Våpenet må ikke støttes mot benken eller 
 skytebordet under seriene. 

Jfr. art. 8.14.6.1.5.1 til 8.14.6.1.5.6. 

 

8.6.4.9.4 En serie anses å ha startet i det øyeblikk de røde lampene tennes 
eller skivene svinges bort etter kommando KLAR. Ethvert skudd 
avgitt etter dette teller i konkurransen. 
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8.6.4.10 Spesielle regler for 25 m standardpistol 

 Programmet består av 60 skudd delt i tre (3) deløvelser á 20 
skudd. Hver deløvelse består av fire (4) serier à fem (5) skudd: 

 Deløvelse Antall serier / skudd Tidsbegrensning 
for hver serie  

 1 fire (4) serier à fem (5) skudd  150 sekunder 

 2 fire (4) serier à fem (5) skudd  20 sekunder 

 3 fire (4) serier à fem (5) skudd  10 sekunder 

8.6.4.10.1 Før konkurransen begynner, kan det avgis en (1) prøveserie à fem 
(5) skudd med en tidsbegrensning på 150 sekunder. 

8.6.4.10.2 Før standplassleder gir kommando LADNING skal han rope ut 
benevnelsen på serien (f. eks. 150 sekunders serie, 20 sek-
unders serie osv.), eller indikere tidsbegrensningen for serien på 
en annen måte, f. eks. ved et skilt med tall av en slik størrelse at 
det er klart synlig for skytteren. Når standplassleder gir 
kommando LADNING, må skytterne omgående, i løpet av ett (1) 
minutt, forberede seg til serien. 

8.6.4.10.3 Når ett (1) minutt er gått gir standplassleder kommando: 

 “KLAR” Skivene svinges bort eller de røde lampene 
tennes. Etter en forsinkelse på sju (7) 
sekunder (+ 1.0 sekund) tennes de grønne 
lampene eller skivene svinges fram. 

8.6.4.10.4 Før hver serie, unntatt i 150 sekunders serien, skal skytteren 
senke armen og innta KLAR stilling. Armen skal holdes stille før 
de grønne lampene tennes eller skivene svinger fram. (Jfr. art. 
8.6.1.2 og art. 8.6.1.3). 

8.6.4.10.5 En serie anses å ha startet i det øyeblikk de røde lampene 
tennes eller skivene svinges bort fra skytterne etter 
kommandoen KLAR. Ethvert skudd avgitt etter dette, teller i 
konkurransen. 

8.6.4.10.6 Når det er nødvendig å gjennomføre konkurransen i to del-
øvelser, skal hver deløvelse bestå av: 

 Del-
øvelse 

Antall serier / skudd Tidsbegrensning for 
hver serie  

 1 to (2) serier à fem (5) skudd 150 sekunder 

 2 to (2) serier à fem (5) skudd 20 sekunder 

 3 to (2) serier à fem (5) skudd 10 sekunder 

8.6.4.10.6.1 En (1) prøveserie à fem (5) skudd med en tidsbegrensning på 
150 sekunder kan avgis før hver deløvelse begynner. 
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8.6.5 Avbrytelser 

8.6.5.1 10 m luftpistol / 50 m pistol 

8.6.5.1.1 Hvis en skytter må stanse skytingen i mer enn tre (3) minutter 
uten at han selv er skyld i det, kan han kreve tilsvarende ekstra tid, 
eller den tiden som er igjen da avbruddet inntraff, pluss ett (1) 
minutt hvis det er i konkurransens siste få minutter.  

8.6.5.1.2 Ekstra tid vil ikke bli gitt som erstatning for tid skytteren taper 
dersom han forlater standplass for å skifte eller etterfylle sin gass- 
eller luftsylinder (tillatelse må innhentes). 

8.6.5.1.3 Hvis en skytter blir avbrutt i mer enn fem (5) minutter, eller blir 
flyttet til en annen standplass, kan han avgi et ubegrenset antall 
nye prøveskudd mot en prøveskive i begynnelsen av den 
gjenstående skytetid inkludert eventuell tildelt ekstra tid pluss 
ytterligere fem (5) minutter. Brukes det automatiske skivesystemer 
som ikke gir mulighet for ny prøveskive, skal prøveskuddene avgis 
mot neste ubrukte konkurranseskive. I 10 m øvelsen skal de to (2) 
neste konkurranseskuddene avgis mot neste skive. I 50 m øvelsen 
skal det passende antall skudd avgis mot neste konkurranseskive 
slik standplassleder eller jury bestemmer. Standplassledere eller 
juryen skal sørge for at en fullstendig forklaring blir notert på 
resultatkortet. 

8.6.5.2 25 m øvelser og deløvelser  

 Hvis skytingen blir avbrutt av sikkerhetsmessige grunner eller 
tekniske forhold (uten at det er skytterens feil): 

8.6.5.2.1 har avbruddet vart mer enn 15 minutter, skal juryen innvilge en (1) 
ekstra prøveserie à 5 (fem) skudd; 

8.6.5.2.2 hvis serien blir avbrutt i 25 m silhuett- og standardpistoløvelsene 
skal den avbrutte serien annulleres og skytes om. Omskytings-
resultatet skal noteres og godskrives skytteren; 

8.6.5.2.3 i 25 m pistol og grovpistoløvelsene skal den avbrutte serien 
fullføres. Den fullførte serien skal noteres og godskrives 
skytteren; 

8.6.5.2.3.1 I presisjonsdelen er tidsbegrensningen for hvert skudd ett (1) 
minutt. 

8.6.5.3  All tilleggstid tildelt av juryen eller standplassledere skal noteres 
klart og tydelig, med angivelse av årsak i en avviksrapport, på 
resultatførerens resultatkort og den uoffisielle resultattavlen slik at 
det er godt synlig for skytteren. 
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8.6.6 Overtredelser og disiplinærbestemmelser 

8.6.6.1 Juryen har rett til å kontrollere skytterens våpen, utstyr, stilling og 
tilbehør osv. når som helst, også under konkurransen (jfr. art. 
8.5.2.5). Under konkurransen bør de ikke henvende seg til en 
skytter under avgivelse av et skudd. Det må imidlertid handles 
øyeblikkelig hvis sikkerheten er truet. 

8.6.6.1.1 Hvis en skytter begynner konkurransen med et våpen eller utstyr 
som ikke er godkjent, skal han straffes med trekk av to (2) poeng 
fra første konkurranseserie. Han skal ikke gis tillatelse til å starte 
eller fortsette før våpenet eller utstyret er godkjent av utstyrs-
kontrollen. Han kan bare gjenoppta skytingen på den tid og det sted 
juryen bestemmer. Det gis ikke nye prøveskudd eller ekstra tid. 

8.6.6.1.2 Hvis en skytter bytter ut våpenet under konkurransen, uten at det 
er gitt tillatelse av juryen, eller endrer eller justerer sitt offisielt 
godkjente våpen eller utstyret slik at det strider mot reglene, skal 
han diskvalifiseres.  

8.6.6.1.2.1 Skulle det oppstå tvil med hensyn til en endring, skal våpenet 
eller utstyret returneres til utstyrskontrollen for ny kontroll og 
eventuell godkjenning. 

8.6.6.1.3 Hvis en skytter kommer for sent til en konkurranse, kan han delta, 
men vil ikke bli innvilget ekstra tid, med mindre forsinkelsen skyldes 
forhold utenfor hans kontroll. Kan det bevises at forsinkelsen 
skyldtes forhold utenfor hans kontroll, skal juryen tildele ham ekstra 
tid, hvis det er mulig uten å sprenge skyteprogrammet. I så fall skal 
juryen avgjøre når og på hvilken standplass han kan ta igjen tapt tid 
eller serie(r). 

8.6.6.1.4 Hvis en skytter har fått våpenet godkjent av utstyrskontrollen, men 
ikke kan forevise utstyrskontrollkortet når konkurransen 
begynner, kan han begynne, men skal straffes med trekk av to (2) 
poeng fra de(t) treff som har lavest verdi i den første serien hvis 
han (eller trener/lagleder), før den offisielle skytetiden for skytelaget 
er slutt ikke kan få bekreftet at våpenet tidligere er godkjent av 
utstyrskontrollen. Ansvaret for å oppsøke våpenkontrollen hviler på 
skytteren (eller trener/lagleder). Det vil ikke bli gitt ekstra skytetid. 
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8.6.6.2 Ureglementerte skudd  

8.6.6.2.1 10 m luftpistol / 50 m pistol 

8.6.6.2.1.1 For mange skudd i konkurransen 

 Hvis en skytter avgir flere skudd i løpet av en konkurranse enn det 
som er bestemt i programmet skal de(t) overskytende skudd 
annulleres. Benyttes papirskiver og skuddet(ene) ikke kan identi-
fiseres skal skudd med høyeste verdi på siste skive annulleres. 
Skytteren skal også straffes med trekk av to (2) poeng for hvert 
avgitte overskytende skudd. Poengtrekk skjer fra treff med laveste 
verdi i første serie. 

Oversetters kommentar 
Det forekommer at en skytter avgir for mange skudd i en 
konkurranse. Årsaken kan være at det i 10 m-øvelsen forefinnes 
flere skiver enn foreskrevet i reglementet, i 50 m-øvelsen for mange 
skudd i skiven osv. Den letteste måten å praktisere art. 8.6.6.2.1.1 
på er: 
1) De(t) overflødige skuddet(ene) finnes alltid på de(n) siste 
skiven(ene), aldri på en annen nummerert eller unummerert skive. 
 
2) Hvert konkurranseskudd telles, uavhengig av om det har truffet 
en korrekt eller ukorrekt konkurranseskive, en feilaktig plassert 
prøveskive e.l.. 
 
3) Ved å telle det riktige antall konkurranseskudd på denne måten 
er det lett å identifisere og annullere de overflødige skuddene på 
den siste skiven. 

8.6.6.2.1.2 For mange treff i en papirskive 

8.6.6.2.1.2.1 Hvis en skytter avgir flere skudd mot en av sine konkurranseskiver 
enn det som er bestemt i programmet, skal han ikke straffes for de 
to (2) første feilplasserte skuddene. Fra og med tredje feilplasserte 
skudd skal han straffes med to (2) poeng trekk for hvert 
feilplasserte skudd som forekommer i øvelsen, i den serien 
feilplasseringen skjedde. Han skal avgi tilsvarende færre skudd mot 
de påfølgende skivene slik at antall skudd ikke overstiger det antall 
som er bestemt i programmet. 

8.6.6.2.1.2.2 Ved dømming i slike tilfelle skal verdien av overskytende treff 
overføres til skive(r) med færre skudd enn bestemt i programmet, 
slik at hver skive får det antall skudd som er bestemt i programmet 
og reglementet. 

8.6.6.2.1.2.3 Hvis de(t) skudd som skal overføres, ikke kan identifiseres ved hjelp 
av resultatførerens notater, skal de(t) skudd som har laveste verdi 
overføres til neste skive(r), eller de(t) skudd som har høyeste verdi 
overføres til foregående skive(r), slik at skytteren ikke drar fordel av 
hendelsen. 
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8.6.6.2.2 25 m-øvelser og -deløvelser 

8.6.6.2.2.1 For mange skudd avgitt 

8.6.6.2.2.1.1 Hvis en skytter avgir flere konkurranseskudd mot en skive enn 
programmet tilsier, eller mer enn ett skudd ved en visning av 
skiven i en hurtigserie, skal høyeste treffverdi(er) trekkes fra 
resultatet på vedkommende skive. Det skal også trekkes to (2) 
poeng fra resultatet i vedkommende serie for hvert ekstra skudd 
avgitt i serien (mer enn fem skudd). Straffen kommer i tillegg til 
trekk av to (2) poeng iht. art. 8.6.4.7.3.1. Det skal også trekkes 
to (2) poeng for hvert tilfelle hvis to skudd avgis i samme visning 
i hurtigdelen av 25 m pistol og grovpistoløvelsene. 

8.6.6.2.2.1.2 Hvis en skytter avgir flere prøveskudd enn bestemt i programmet 
eller godkjent av standplassleder eller jury, skal han straffes med 
trekk av to (2) poeng fra resultatet i første konkurranseserie for 
hvert ekstra avgitte prøveskudd. 

 

8.6.6.2.3 For tidlig og for sent avgitte skudd 

8.6.6.2.3.1 Ethvert skudd som avgis ved et uhell etter at kommando 
LADNING er gitt, men før begynnelsen av en konkurranseserie, 
skal ikke telle i konkurransen, men to (2) poeng skal trekkes fra 
den påfølgende serie. Denne straffen skal ikke anvendes i 
prøveseriene. En skytter som har avgitt skudd ved ett uhell skal 
ikke fortsette skytingen, men vente til de andre skytterne har 
fullført serien, og så henvende seg til standplassleder som om 
han hadde hatt en funksjoneringsfeil. Standplasslederen skal da 
gi ham tillatelse til å fortsette skytingen og skyte om i takt med 
de andre seriene. Den siste serien skal avgis umiddelbart etter 
at de øvrige skytterne har fullført sine serier. Følges ikke denne 
prosedyren og skytteren fullfører den opprinnelige serien, vil det 
skuddet som er avgitt ved et uhell bli dømt bom (null).  

8.6.6.2.3.2 I presisjonsdelen skal skudd som avgis etter kommando eller 
signal om STANS, noteres som bom. Kan skuddet(ene) ikke 
identifiseres, skal det/de beste treff trekkes fra resultatet på 
skiven og dømmes som bom (null). 

8.6.6.3 Uriktige kommandoer på standplass i 25 m øvelser 

8.6.6.3.1 Hvis skytteren ikke er klar til å skyte når skivene svinger fram, fordi 
standplassleder har gitt uriktig kommando og/eller opptrådt feil, skal 
han holde våpenet rettet mot skivene og løfte den ledige hånd. Så 
snart serien er slutt skal han informere standplassleder eller 
jurymedlem. 

8.6.6.3.2 Hvis påstanden godtas, skal skytteren få skyte serien. 

8.6.6.3.3 Hvis påstanden ikke godtas, kan skytteren skyte serien, men han 
skal straffes med trekk av to (2) poeng fra resultatet av serien. 
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8.6.6.3.4 Har skytteren avgitt et skudd etter at uriktig kommando er gitt 
og/eller feil opptreden registrert, skal protesten ikke godtas. 

8.6.6.4 Skudd i feil skive 

8.6.6.4.1 Konkurranseskudd i feil skive skal dømmes bom (null). 

8.6.6.4.1.1 Er det fastslått at en skytter har fått et feilplassert skudd i sin skive, 
og det er umulig å avgjøre hvilket skudd som er hans, skal han 
godskrives den høyeste treffverdien av de treff det er tvil om. 

8.6.6.4.1.2 Hvis en skytter ikke vil vedkjenne seg et treff i sin skive, skal han 
omgående melde dette til standplassleder. 

8.6.6.4.1.3 Hvis standplassleder bekrefter at skytteren ikke har avgitt vedkom-
mende skudd, skal han notere det nødvendige i en avviksrapport 
og i baneprotokollen og skuddet annulleres. 

8.6.6.4.1.4 Hvis standplassleder ikke med sikkerhet kan bekrefte at skytteren 
ikke har avgitt vedkommende skudd, skal skuddet godskrives 
skytteren og noteres. 

8.6.6.4.1.5 Følgende anses som tilstrekkelig grunnlag for å annullere et skudd: 

8.6.6.4.1.5.1 hvis resultatføreren eller en annen av banefunksjonærene på 
grunnlag av sin observasjon av skytteren og skiven bekrefter at 
skytteren ikke har avgitt skuddet; 

8.6.6.4.1.5.2 hvis et skudd omtrent samtidig meldes savnet av en annen skytter, 
resultatfører eller en annen banefunksjonær fra de to eller tre 
nærmeste standplasser. 

8.6.6.4.2 10 m luftpistol / 50 m pistol 

8.6.6.4.2.1 Hvis en skytter avgir et prøveskudd mot en annen skytters 
konkurranseskive, skal han straffes med trekk av to (2) poeng fra 
sin egen poengsum. 

8.6.6.4.2.2 Hvis det er flere treff i en skytters konkurranseskive enn bestemt i 
programmet, og det er umulig å påvise at en annen skytter har 
avgitt skuddet(ene), skal de(t) treff som har høyeste verdi 
annulleres. 

8.6.6.4.3 25 m øvelser og deløvelser  

8.6.6.4.3.1 Hvis en skytter avgir et prøveskudd mot en annen skytters 
prøveskive, får han ikke lov til å skyte om skuddet. Han skal ikke 
straffes. Hvis det ikke raskt og sikkert kan avgjøres hvilke(t) 
skudd som tilhører hvem, har den skytteren som ikke har gjort 
feil, rett til å skyte om prøveskuddet(ene). 
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8.6.6.4.3.2  Når det antall registrerte treff på skiven til en skytter som har fått 
feilplassert(e) skudd er de samme som det totale antall 
forventede skudd (serien PLUSS alle feilplasserte skudd) skal de 
fem (5) høyeste treffverdiene godskrives skytteren. Hvis antall 
registrerte treff er færre enn det totalt forventede antall (serien 
PLUSS alle feilplasserte skudd) skal skytteren som har fått 
feilplasserte treff gis mulighet til å velge mellom å få de fem (5) 
høyeste treffverdiene eller få serien annullert og skyte om. 

8.6.7 Forstyrrelser 

 Mener en skytter at han blir forstyrret under avgivelse av et 
skudd, skal han rette våpenet mot skivene og omgående 
informere standplassleder eller jurymedlem ved å løfte den 
ledige hånden uten å forstyrre de andre skytterne. 

8.6.7.1 Godtas påstanden: 

8.6.7.1.1 skal skuddet (50 m pistol, 10 m luftpistol, 25 m grovpistol og 25 m 
pistol) annulleres, og skytteren kan skyte om skuddet og fullføre 
serien. 

8.6.7.1.2 skal serien (25 m silhuettpistol og 25 m standardpistol), annul-
leres, og skytteren kan skyte om serien. 

8.6.7.2 Hvis påstanden ikke godtas: 

8.6.7.2.1 har skytteren fullført sin serie, skal skuddet eller serien god-
skrives skytteren. 

8.6.7.2.2 har skytteren ikke fullført sin serie på grunn av den påståtte for-
styrrelse, kan skytteren skyte om eller fullføre serien. Dømming 
og straff skjer slik: 

8.6.7.2.2.1 i 25 m silhuettpistoløvelsen kan serien skytes om og resultatet 
noteres som summen av den laveste treffverdi på hver skive; 

8.6.7.2.2.2 i 25 m standardpistoløvelsen kan serien skytes om og 
resultatet noteres som summen av de fem (5) laveste treffverdier 
på skiven. 

8.6.7.2.2.3 i 25 m pistol- og grovpistoløvelsene skal serien fullføres og 
resultatet noteres;  

8.6.7.2.2.4 det skal også trekkes to (2) poeng fra resultatet i den serien som 
er skutt om eller fullført; 

8.6.7.2.2.5 i alle omskytinger skal alle fem skudd avgis mot skiven(e). 
Skudd som ikke avgis eller ikke treffer skiven(e), skal dømmes 
som bom (null). 

8.6.7.2.3  I 50 m pistol og luftpistoløvelsene vil skuddet bli godskrevet 
skytteren og han kan fortsette skytingen. Han skal ikke straffes. 
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8.6.8 For mange treff i skiven – 25 m pistoløvelser 

 Er det for mange treff på en skive i hurtigskytinger eller 
deløvelser der skivene lappes, og det ikke kan bevises hvilke(t) 
hull som ble eller ikke ble lappet, eller om det er falt av en eller 
flere lapper, kan skytteren godta de laveste treffverdier eller 
skyte om serien. Han kan ikke godskrives mer enn de fem 
høyeste treffverdier eller mindre enn de fem laveste treffverdier 
på skiven(e). 

8.6.9 Tidsstyring 

  Hvis en skytter mener at tiden fra kommandoen foreskrevet i 
reglementet til de grønne lampene tennes, eller skivene svingte 
fram, var for kort eller for lang, og derfor ikke i samsvar med den 
tid som er foreskrevet i reglementet, skal han rette våpenet mot 
skivene og umiddelbart informere standplassleder eller et 
jurymedlem ved å løfte den ledige hånden uten å forstyrre de 
andre skytterne. 

8.6.9.1 Godtas hans påstand, kan han begynne på nytt. 

8.6.9.2 Hvis hans påstand ikke godtas, kan han skyte serien, men to 
(2) poeng trekkes fra seriens resultat som straff. 

8.6.9.3 Har skytteren avgitt det første skuddet i serien, skal en slik 
påstand ikke godtas. 

8.6.9.4 Hvis en skytter avgir skudd og så stopper og framsetter sin 
påstand, skal de(t) avgitte skudd noteres og godskrives ham. 
Han kan ikke skyte om serien. De(t) ikke avgitte skudd skal 
noteres som bom (null). 

8.6.9.5 Hvis en skytter mener at varigheten av en serie var for kort, kan 
han melde fra til standplassleder straks serien er slutt. 

8.6.9.5.1 Standplassleder og/eller juryen skal kontrollere tidsintervallene i 
mekanismen. 

8.6.9.5.2 Blir det fastslått at det har vært en feil, skal serien for de skyttere 
som har protestert annulleres og skytes om. 

8.6.9.5.3 Hvis påstanden ikke godtas, skal seriens resultat noteres og 
godskrives skytteren og noteres. 
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8.7.0 TILDELING AV STANDPLASSER OG 
ELIMINASJONSKONKURRANSER 

8.7.1 Grunnregler for tildeling av standplasser 

8.7.1.1 Individuelle skyttere og lag/nasjoner bør få skyte under mest mulig 
like forhold. 

8.7.1.1.1 Skyttere fra samme nasjon skal ikke tildeles standplasser ved siden 
av hverandre. 

8.7.1.1.2 Skyttere fra samme nasjon skal fordeles så likt som mulig på 
skytelagene. 

8.7.1.2 Hvis antall skyttere og tilgjengelige standplasser gjør det mulig, bør 
en øvelse gjennomføres på en dag. 

8.7.1.3 Hvis en konkurranse varer mer enn en dag skal alle skyttere avgi 
like mange skudd/serier pr. dag. 

8.7.1.4 Hvis det er flere skyttere enn standplasser, skal skytterne 
inndeles i skytelag ved loddtrekning. Det skal tas hensyn til kravet 
om at lagdeltakere/nasjoner skal fordeles likt på skytelagene. 

8.7.1.5 Skytterne skal fordeles så likt som mulig på lagene (Jfr. art. 8.7.3 
for 50 m pistol). 

8.7.1.6 Hvis en øvelse er delt i to deler eller dager skal alle skyttere fullføre 
den første delen før andre del eller dag kan begynne. 

8.7.2 10 m luftpistoløvelser 

 Hvis det er flere skyttere enn skiver i luftpistoløvelser, skal skytterne 
deles i to eller flere skytelag ved loddtrekning. 

8.7.3 50 m Pistol – Eliminasjon 

8.7.3.1 Hvis det er flere skyttere enn banen har kapasitet til, skal det holdes 
eliminasjonskonkurranser. 

8.7.3.1.1 Alle eliminasjonskonkurranser skal omfatte hele programmet. 

8.7.3.1.2 Deltakere i kvalifiseringskonkurransen skal være et forholdsmessig 
likt antall av de beste skytterne fra hvert eliminasjonslag. Bare 
skyttere som har kvalifisert seg i eliminasjonskonkurransene kan 
delta. Antall kvalifiserte skyttere skal bekjentgjøres så snart som 
mulig. 
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8.7.3.1.3 Formel: Disponibelt antall standplasser divideres med totalt antall 
skyttere som starter i konkurransen og multipliseres med det antall 
skyttere som starter i skytelaget for å få det antall skyttere som går 
videre fra eliminasjon til kvalifisering. F.eks. 60 standplasser og 101 
skyttere. 

 1. skytelag: 54 startende skyttere = 32.08 →→→→ 32 skyttere går 
videre; 

 2. skytelag: 47 startende skyttere = 27.92 →→→→ 28 skyttere går 
videre. 

8.7.3.2 Når lagkonkurranser står på programmet og det er nødvendig med 
eliminasjonskonkurranser, skal lagdeltakerne/nasjonene fordeles 
likt på eliminasjonslagene. Lagresultatene skal tas fra disse skyte-
lagene. 

8.7.3.2.1 Er det ikke tilgjengelig tilstrekkelig antall skiver til å plassere to 
lagskyttere fra hvert lag i første skytelag og den siste lagskytteren 
fra hvert lag i andre skytelag, er det nødvendig å ha tre skytelag 
med en lagskytter i hvert skytelag. 

8.7.3.3 En skytter som ikke kvalifiserer seg skal ikke gis anledning til å 
delta videre i konkurransen. 

8.7.3.4  I tilfeller av poenglikhet ved rangering av de siste plassene i en 
eliminasjon (for å komme med i kvalifiseringen. Oversetters anm.), 
skal rekkefølgen avgjøres i samsvar med reglene for rangering ved 
poenglikhet (Jfr. art. 8.12.2). 

8.7.4 25 m silhuettpistol 

8.7.4.1 Den andre 30 skudds deløvelsen skal begynne når alle skyttere 
har fullført den første 30 skudds deløvelsen. Hvis det er færre 
skyttere enn nødvendig for helt å fylle alle skytelagene i den første 
deløvelsen, må de ubesatte plassene forekomme i siste skytelag i 
første deløvelse. 

8.7.4.2 For andre deløvelse skal rekkefølgen endres slik: 

8.7.4.2.1 En skytter som har skutt på venstre standplass i første deløvelse, 
skal skyte på samme seksjons høyre standplass i andre deløvelse 
(og omvendt). 
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8.7.4.3 Når konkurransen arrangeres over en dag 

8.7.4.3.1 Alle skyttere i ett skytelag i første deløvelse, skal skyte i samme 
skytelag og på samme seksjon i andre deløvelse, men i omvendt 
rekkefølge; for eksempel: 

 Del-
øvel-

se 

Skyte-
lag 

Bane 
Seksjon 1 

Bane 
Seksjon 2 

Bane 
Seksjon 3 

Bane 
Seksjon 4 

  Gruppe A B C D E F G H 

 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 

 1 2 9 10 11 12 13 14 15 16 

 1 3 17 18 19 20 21 22 23 24 

 1 4 25 26 27 28 29 30 31 32 

 2 1 2 1 4 3 6 5 8 7 

 2 2 10 9 12 11 14 13 16 15 

 2 3 18 17 20 19 22 21 24 23 

 2 4 26 25 28 27 30 29 32 31 
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8.7.4.4 Når konkurransen arrangeres over to dager 

8.7.4.4.1 For en konkurranse som arrangeres over to dager skal første 
skytelag i andre deløvelse være midtre skytelag fra første 
deløvelse, eller hvis det er likt antall skytelag, skytelaget 
umiddelbart etter det midtre i første deløvelse. Gis en standplass 
en nummerert startposisjon som ikke benyttes den første 
konkurransedagen, skal den standplass som får denne 
startposisjon den andre dagen ikke benyttes; for eksempel: 

 Del-
øvelse 

Dag 

Skyte-
lag 

Bane 
Seksjon 1 

Bane 
Seksjon 2 

Bane 
Seksjon 3 

Bane 
Seksjon 4 

  Gruppe A B C D E F G H 

 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 

 1 2 9 10 11 12 13 14 15 16 

 1 3 17 18 19 20 21 22 23 24 

 1 4 25 26 27 28 29 30 31 32 

 2 1 18 17 20 19 22 21 24 23 

 2 2 26 25 28 27 30 29 32 31 

 2 3 2 1 4 3 6 5 8 7 

 2 4 10 9 12 11 14 13 16 15 

8.7.4.4.2 Etterfølgende skytelag skyter i samme rekkefølge som i første 
deløvelse, inntil en kommer til første skytelag i første deløvelse 
osv., og alle skytelag er omfordelt for andre deløvelse. 

8.8.0 FUNKSJONERINGSFEIL 

8.8.1 Generelt 

 Hvis et våpen går i stykker eller slutter å funksjonere, kan skytteren 
få tillatelse til å reparere våpenet. 

8.8.1.1 I alle tilfeller må standplassleder eller juryen ha beskjed slik at de 
kan avgjøre hvilke tiltak som skal settes i verk. 

8.8.2 50 m Pistol og 10 m luftpistol 

8.8.2.1 Det kan tildeles maksimalt 15 minutter ekstra tid for å reparere 
eller bytte et våpen. Skytteren må fullføre konkurransen i samme 
skytelag. 

8.8.2.2 Skytteren skal innvilges et ubegrenset antall prøveskudd i løpet 
av den gjenværende skytetiden, men bare før det avgis nye 
konkurranseskudd (Jfr. art. 8.6.5). 

8.8.2.3 Ekstra tid og ekstra prøveskudd skal bare innvilges hvis avbruddet 
ikke skyldes skytterens feil. 
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8.8.3 25 m pistoløvelser 

8.8.3.1 En skytter vil bli innvilget maksimalt 15 minutter tilleggstid for å 
reparere eller bytte våpenet for å kunne fortsette konkurransen. 

8.8.3.2 Hvis reparasjonen ser ut til å ta mer enn 15 minutter, kan skytteren, 
hvis han ber om det, få tildelt ekstra tid av juryen. 

8.8.3.3 Hvis det tildeles ekstra tid på grunn av reparasjonen skal han 
fullføre konkurransen på tid og sted bestemt av juryen, eller, 

8.8.3.4 fortsette å skyte med et annet våpen med samme type mekanisme 
(halvautomatisk eller revolver) og samme kaliber. 

8.8.3.5 Ved våpenbytte skal det andre våpenet være godkjent av utstyrs-
kontrollen. 

8.8.3.6 I 25m øvelsene skal juryen innvilge en (1) ekstra prøveserie à 
fem (5) skudd. 

8.8.4 Funksjoneringsfeil i 25 m pistoløvelser 

8.8.4.1 Hvis et skudd ikke blir avgitt på grunn av en funksjoneringsfeil, og 
skytteren ønsker å påberope seg funksjoneringsfeil, skal han rette 
våpenet mot skivene, beholde grepet, og omgående informere 
standplassleder ved å løfte den ledige hånden, uten å forstyrre 
andre skyttere. 

8.8.4.1.1 En skytter kan prøve å rette en funksjoneringsfeil og fortsette 
serien. Etter å ha prøvd å rette den kan han ikke påberope seg 
GODKJENT FUNKSJONERINGSFEIL med mindre tennstiften er 
brukket eller en annen del av våpenet er så skadet at våpenet 
ikke funksjonerer. 

8.8.4.2 Opptrer en funksjoneringsfeil (godkjent eller ikke godkjent) i 
prøveserien, skal den ikke registreres som funksjoneringsfeil. 
Skytteren kan fullføre prøveserien ved umiddelbart å skyte de 
skudd som ikke er avgitt, innen den fastsatte tidsbegrensningen 
for prøveserien i øvelsen. I presisjonsdelen skal de skudd som 
ikke er avgitt avgis i løpet av høyst to (2) minutter. 

8.8.4.3 Typer funksjoneringsfeil 

8.8.4.3.1 GODKJENT FUNKSJONERINGSFEIL (GF) er: 

8.8.4.3.1.1 en kule sitter fast i løpet; 

8.8.4.3.1.2 avtrekksmekanismen har ikke virket; 

8.8.4.3.1.3 det er en skarp patron i kammeret, og avtrekksmekanismen er 
utløst og har virket; 

8.8.4.3.1.4 tomhylsen ikke er trukket ut eller kastet ut; 

8.8.4.3.1.5 patronen, magasinet, tønnen eller annen del av mekanismen er 
fastkilt; 

8.8.4.3.1.6 tennstiften er brukket, eller en annen del av våpenet er så 
skadet at våpenet ikke funksjonerer: 
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8.8.4.3.1.7 våpenet funksjonerer automatisk uten at avtrekkeren utløses. 
Skytteren må stoppe skytingen øyeblikkelig og skal ikke fortsette 
å bruke et slikt våpen uten tillatelse fra standplassleder eller 
jurymedlem. Når det benyttes elektroniske skiver vil det første 
skuddet bli registrert og godskrevet skytteren. Når det benyttes 
papirskiver og de automatisk avfyrte skudd(ene) treffer skiven, 
skal det ses bort fra de(t) øverste skudd på skiven før serien 
skytes om. Etter eventuelle omskytinger skal alle skudd, unntatt 
de(t) man så bort fra på vedkommende skive, telle med i det 
endelige resultatet; 

8.8.4.3.1.8 sleiden (sluttstykket) forkiler eller tomhylsen ikke kastes ut. Dette 
gjelder selv om det benyttes hylsefanger. 

8.8.4.3.2 IKKE GODKJENTE FUNKSJONERINGSFEIL (IGF) er: 

8.8.4.3.2.1 skytteren har berørt sluttstykket, mekanismen eller sikrings-
fløyen, eller en annen person har berørt våpenet før 
standplassleder får kontrollert det. 

8.8.4.3.2.2 våpenet var sikret; 

8.8.4.3.2.3 skytteren har ikke ladet våpenet; 

8.8.4.3.2.4 skytteren har ladet med færre patroner enn foreskrevet; 

8.8.4.3.2.5 skytteren har ikke sluppet avtrekkeren langt nok fram igjen etter 
forrige skudd; 

8.8.4.3.2.6 våpenet er ladet med feil ammunisjon; 

8.8.4.3.2.7 magasinet var ikke korrekt satt inn eller hadde falt ut under 
skyting, med mindre dette skyldes skade på mekanismen. 

8.8.4.3.2.8 funksjoneringsfeilen skyldes forhold skytteren med rimelighet 
kunne ha rettet på. 

8.8.4.4 Avgjøre årsaken til en funksjoneringsfeil 

 Når det ikke åpenbart kan ses utenpå våpenet, det ikke er noen 
indikasjoner på hva som er årsaken til funksjoneringsfeilen og 
skytteren ikke hevder at en kule sitter fast i løpet skal 
standplassleder ta opp våpenet uten å berøre mekanismen, 
peke i sikker retning og ta ett enkelt avtrekk for å avgjøre om 
avtrekksmekanismen er utløst. 

8.8.4.4.1 Er våpenet en revolver, skal standplassleder ikke ta avtrekk med 
mindre hanen er spent.  

8.8.4.4.2 Går ikke skuddet av, skal standplassleder fortsette undersøkelsen 
av våpenet for å finne årsaken til funksjoneringsfeilen og avgjøre 
om den er godkjent eller ikke. 
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8.8.4.5 Standplassleder avgjør etter kontroll av våpenet om det er en 
GODKJENT FUNKSJONERINGSFEIL eller en IKKE GODKJENT 
FUNKSJONERINGSFEIL. 

8.8.4.5.1 Hvis det er en IKKE GODKJENT FUNKSJONERINGSFEIL vil 
alle skudd som ikke ble avgitt dømmes bom (null). Omskyting 
eller mulighet til å fullføre innvilges ikke. Bare verdien av de 
avgitte skudd godskrives skytteren. Skytteren kan fullføre kon-
kurransen. 

8.8.4.5.2 Hvis det er en GODKJENT FUNKSJONERINGSFEIL skal følg-
ende prosedyre følges: 

8.8.4.5.2.1 25 m silhuettpistol og 25 m standardpistol 

8.8.4.5.2.1.1 Antall avgitte skudd skal noteres, og serien kan skytes om. 

8.8.4.5.2.1.2 Ved omskyting må skytteren avgi alle fem (5) skudd mot 
skiven(e) med mindre en ny funksjoneringsfeil inntreffer. Hvis 
det oppstår en ny funksjoneringsfeil, kan ikke skytteren skyte om 
(de skudd som ikke ble avfyrt skal IKKE dømmes bom (null); 
dømmingen skal foretas som beskrevet i art. 8.8.4.5.2.1.6). 
Skudd som ikke avgis eller som ikke treffer skiven i omskytingen 
dømmes bom (null). Skytteren kan fullføre konkurransen.  

8.8.4.5.2.1.3 Dømming: GODKJENT FUNKSJONERINGSFEIL 

8.8.4.5.2.1.4 25 m silhuettpistol: Resultatet noteres med laveste treffverdi på 
hver skive etter de to (2) seriene. 

8.8.4.5.2.1.5 25 m standardpistol: Resultatet noteres med de fem (5) laveste 
treffverdier på skiven. 

8.8.4.5.2.1.6 Hvis skytteren ikke er i stand til å fullføre en hel serie i den 
tillatte omskytingen skal han bare godskrives summen av de 
laveste treffverdier, tilsvarende det høyeste antall skudd han har 
avgitt i serien eller omskytingen. 

8.8.4.5.2.2 25 m pistol og 25 m grovpistol 

 Presisjonsdelen og hurtigdelen: 

8.8.4.5.2.2.1 antall avgitte skudd noteres, og serien fullføres; 

8.8.4.5.2.2.2 skudd for å fullføre serien skal avgis i den umiddelbart påfølgende 
serien. (I presisjonsdelen vil det bli innvilget maksimalt ett (1) minutt 
for hvert skudd som skal avgis): 

8.8.4.5.2.2.3 Skudd som ikke avgis eller ikke treffer skivene dømmes bom 
(null). 

8.8.4.5.2.2.4 Femskuddsseriene dømmes som normalt. 
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8.8.4.5.3 Alle 25 m pistoløvelser 

 Omskyting eller fullføring av en serie på grunn av 
funksjonerings-feil tillates: 

 En GODKJENT FUNKSJONERINGSFEIL kan påberopes; 

8.8.4.5.3.1 en gang i hver 30 skudds deløvelse i 25 m silhuettpistol, 25 m 
pistol og 25 m grovpistoløvelsene; 

8.8.4.5.3.2 en gang i 150 sekunders deløvelsen og en gang i tjue (20) og ti 
(10) sekunders deløvelsene til sammen i 25 m standardpistol-
øvelsen. 

8.8.4.5.4 Avbrutte serier (etter en godkjent funksjoneringsfeil) i 25 m 
øvelsene skytes om eller fullføres samtidig med påfølgende 
ordinære serie. Siste serie i denne deløvelsen gjennomføres 
umiddelbart etter at alle andre skyttere har fullført deløvelsen. 

8.8.4.6 Når funksjoneringsfeil dømmes skal det alltid brukes et passende 
formular (A, B, C eller D). De formularer som skal brukes finnes bak 
i reglementet, foran stikkordsregisteret. 

8.8.5 Feil på elektroniske skivesystemer eller skiveskiftesystemer 
for papirskiver  

8.8.5.1 Hvis det oppstår feil på ALLE banens skiver: 

8.8.5.1.1 forbrukt skytetid noteres av banesjefen og juryen; 

8.8.5.1.2 avgitte konkurranseskudd for hver skytter skal regnes sammen og 
noteres. Bryter banens elektrisitetstilførsel sammen kan det bety 
venting inntil strømmen er tilbake for å kunne fastslå antall 
registrerte treff på skiven. Treffene registreres ikke nødvendigvis på 
monitoren på standplass. 

8.8.5.2 Feil på elektroniske skivesystemer 10 m og 50 m 

8.8.5.2.1 Når funksjoneringsfeilen er utbedret og alle skivene er i drift, skal 
fem (5) minutter legges til den gjenstående konkurransetiden. 
Tidspunktet for gjenopptagelse av skytingen skal gjøres kjent over 
høyttaler senest fem (5) minutter før. Skytterne gis anledning til å 
gjeninnta skytestillingen i fem (5) minutter før konkurransen starter 
igjen. Det gis anledning til et ubegrenset antall prøveskudd i den 
resterende konkurransetiden, men bare før det avgis nye kon-
kurranseskudd. 
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8.8.5.3 Hvis det oppstår feil på en ENKELT skive 

 Når en enkelt skive går i stykker (Jfr. art. 8.6.5 Avbrytelser). 

8.8.5.3.1 Hvis en skytter under avgivelse av prøveskudd klager over 
registrering eller visning av treffverdien på skudd kan juryen tilby 
ham å bytte standplass. I 10 m og 50 m øvelser tildeles passende 
ekstra skytetid; i 25 m øvelser tildeles en ekstra prøveserie. Så 
snart som mulig skal juryen granske prøveskudd(ene) på den første 
standplassen ved å anvende Framgangsmåte ved undersøkelse 
av elektroniske skiver (Jfr. art. 8.5.7.6.1). 

8.8.5.3.2 Hvis den påfølgende gransking viser at skiven på den første 
standplassen registrerte skuddene korrekt skal skytteren straffes 
med TREKK av to (2) poeng fra det skuddet som har lavest 
treffverdi i første konkurranseserie. 

8.8.5.4 Klage på svikt i registreringen eller visning av et skudd på 
monitoren på elektroniske skivesystemer (10 m and 50 m) 

8.8.5.4.1 Skytteren skal holde våpenet rettet mot skivene, beholde grepet og 
omgående informere standplassleder ved å løfte den ledige 
hånden. Standplassleder skal notere tidspunktet for klagen. Ett eller 
flere jurymedlemmer skal gå til standplassen. 

8.8.5.4.2 Skytteren vil bli pålagt å avgi ytterligere ett skudd mot skiven. 

8.8.5.4.3 Hvis treffverdien og treffpunktet for skuddet registreres og vises på 
monitoren, vil skytteren bli pålagt å fortsette konkurransen. Treff-
verdien og treffpunktet for det ekstra skuddet skal noteres. 
Informasjon om tidspunktet for avgivelsen av det ekstra skuddet, 
skuddets nummer (medregnet det skuddet som savnes), treff-
verdien, treffpunktets lokalisering på skiven og standplassnummer 
må leveres skriftlig til juryen, og noteres i baneprotokollen og i en 
avviksrapport. 

8.8.5.4.4 Når skytelaget er ferdig skal Framgangsmåte ved undersøkelse 
av elektroniske skiver, (jfr. art. 8.5.7.6.1) anvendes. Ved hjelp av 
den informasjon undersøkelsene gir, sammen med viten om 
tidspunktet for avgivelsen av det ekstra skuddet og dets lokalisering 
kan juryen avgjøre om alle skudd, medregnet det ekstra skuddet, er 
registrert på datautskriften. 

8.8.5.4.5 Er alle skuddene korrekt registrert vil skuddet det er klaget på samt 
det skuddet som ble avgitt umiddelbart etter (som ekstra skudd) 
telle i skytterens poengsum. Det siste skuddet (avgitt i tillegg til de 
ordinære konkurranseskuddene) annulleres. 

8.8.5.4.6 Blir ikke skuddet det ble klaget på funnet ved å anvende 
Framgangsmåte ved undersøkelse av elektroniske skiver, (jfr. 
art. 8.5.7.6.1), eller et annet sted, skal alle treff som er korrekt 
registrert, unntatt det siste skuddet som ble avgitt (ekstra i forhold til 
de ordinære konkurranseskuddene) telle i skytterens poengsum. 
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8.8.5.4.7 Blir ikke skuddet det ble klaget på funnet i datamaskinens minne, 
men blir lokalisert et annet sted må juryen avgjøre skuddets 
gyldighet og treffverdi. 

8.8.5.4.8 Registreres eller vises ikke det ekstra skuddet på monitoren, og det 
ikke er mulig å reparere den elektroniske skiven innen fem (5) 
minutter skal skytteren flyttes til en reservestandplass. Han får avgi 
et ubegrenset antall prøveskudd i den gjenstående konkurranse-
tiden samt bruke den tilleggstid som måtte bli tildelt pluss 
ytterligere fem (5) minutter. Han skal så skyte om de to (2) 
konkurranseskuddene som ikke ble registrert eller vist på monitoren 
tilhørende den første skiven. Skytteren godskrives verdien av alle 
treff som ble vist på monitoren tilhørende den første skiven pluss 
summen av alle korrekt avgitte konkurranseskudd vist på den andre 
skiven. Blir de to (2) ekstra skuddene senere funnet i datarapporten 
fra den første skiven vil de bli annullert. 

8.8.5.5 Feil på papirstrimmelen eller gummibåndet 

 Hvis juryen fastslår at problemet er forårsaket av at papirstrimmelen 
eller gummibåndet ikke trekkes fram som forutsatt skal skytteren 
flyttes til en reservestandplass. Han får avgi et ubegrenset antall 
prøveskudd i den gjenstående konkurransetiden samt bruke den 
tilleggstid som måtte bli tildelt pluss ytterligere fem (5) minutter. Han 
skal så skyte om det antall konkurranseskudd juryen bestemmer. 
Skytteren godskrives verdien av de treff som ble korrekt vist på 
monitoren tilhørende den første skiven pluss verdien av alle de 
konkurranseskudd det var nødvendig å avgi på den andre skiven 
for å fullføre skytingen. Når laget har fullført skytingen skal juryen 
avgjøre hvilke treff som skal telle fra hver av de to skivene. 

8.8.5.6 Feil på 25 m elektroniske skivesystemer 

8.8.5.6.1 Når skiven er reparert og alle skivene eller seksjonen er i drift, skal 
skytterne, før skytingen fullføres gis en ekstra prøveserie og en 
pause på ett (1) minutt i samsvar med reglene nedenfor. 

8.8.5.6.2 25 m pistol- og grovpistoløvelsene 

8.8.5.6.2.1 Skytteren skal FULLFØRE femskuddsserien på samme måte som 
ved GODKJENT FUNKSJONERINGSFEIL. Skytteren skal avgi det 
antall skudd som ikke var registrert på skiven da feilen oppsto. 
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8.8.5.6.3 25 m standardpistol- og 25 m silhuettpistoløvelsene 

8.8.5.6.3.1 Var IKKE serien fullført og notert, skal den ANNULLERES og 
SKYTES OM. Fikk noen av skytterne registrert fem (5) skudd skal 
resultatet(ene) noteres. Omskyting vil ikke bli tillatt for denne 
skytteren. 

8.8.5.6.4 Feil på en enkelt skive 

8.8.5.6.4.1 Går en enkelt skive eller en gruppe på fem skiver (25 m silhuett-
pistol) i stykker kan skytteren flyttes til en annen standplass i 
samme skytelag, eller om nødvendig til påfølgende lag. Når 
problemet er løst skal skytteren gis en prøveserie og en pause på 
ett (1) minutt før serien fullføres i samsvar med reglen ovenfor. 

8.8.5.6.5 Klage på svikt i registreringen eller visning av et skudd på 
monitoren(e) på 25 m elektroniske skivesystemer, eller den 
viser en bom (null) som ikke var forventet. 

8.8.5.6.5.1 I presisjonsdelen av 25 m pistol og grovpistol og i 150 sekunders 
deløvelsen av 25 m standardpistoløvelsen skal skytteren 
umiddelbart (før neste skudd) informere nærmeste 
banefunksjonær om feilen. 

8.8.5.6.5.1.1 Skytteren vil deretter bli pålagt å fullføre serien på det tidspunkt 
juryen bestemmer. 

8.8.5.6.5.2 I hurtigdelen av 25 m pistol og grovpistol og i 20 og 10 sekunders 
deløvelsen av 25 m standardpistoløvelsen skal skytteren 
FORTSETTE femskuddsserien, og må umiddelbart etter at serien 
er avsluttet informere nærmeste banefunksjonær. 

8.8.5.6.5.2.1 Ingen serier vil bli skutt om. Resultatet avgjøres av klassifikasjons-
juryen. 

8.8.5.6.5.3 Når serien er fullført skal Framgangsmåte ved undersøkelse 
av elektroniske skiver, (jfr. art. 8.5.7.6.1) anvendes. 

8.8.6 Protest på skuddverdien på elektroniske skiver (Jfr. art. 
8.13.4.2) 

8.8.6.1 Når laget har fullført skytingen skal tekniske funksjonærer eller 
standplassledere framskaffe detaljerte datautskrifter fra skive-
enheter der det har forekommet klager eller protester, før 
utstyret nullstilles for neste lag. Tilsvarende gjelder naboskivene. 

8.8.6.2 Når laget har fullført skytingen skal Framgangsmåte ved 
undersøkelse av elektroniske skiver, (jfr. art. 8.5.7.6.1) 
anvendes. Ethvert treff som ikke er registrert skal dømmes av 
klassifikasjonsjuryen. 
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8.9.0 REGLER FOR SKYTTERES OG LEDERES 
OPPTREDEN 

8.9.1 Høylydt støy er forbudt i nærheten av standplass. 
Standplassledere, jurymedlemmer, lagledere og skyttere skal 
begrense sin samtale til offisielle saker når de er i nærheten av 
skytterne.  

8.9.2 Hvert lag skal ha en lagleder som har ansvaret for å holde 
disiplin i laget. En skytter kan utnevnes til lagleder. Laglederen 
skal til enhver tid samarbeide med banefunksjonærene for å 
fremme sikkerhet, effektiv gjennomføring av konkurransen og 
god sportsånd. Laglederen er ansvarlig for alle offisielle saker 
som gjelder laget. 

8.9.3 Lagleder er ansvarlig for å: 

8.9.3.1 fylle ut nødvendige påmeldinger med nøyaktige opplysninger og 
levere dem til vedkommende funksjonærer innen fastsatt tidsfrist; 

8.9.3.2 være kjent med programmet; 

8.9.3.3 sørge for at lagets medlemmer melder seg klar til å skyte på tildelt 
standplass til rett tid med godkjent utstyr; 

8.9.3.4 kontrollere resultater og, om nødvendig, framsette protester; 

8.9.3.5 følge med på foreløpige og offisielle meldinger, resultater og kunn-
gjøringer; 

8.9.3.6 motta offisiell informasjon og henvendelser og bringe dem videre til 
lagets medlemmer. 

8.9.4 Skytteren skal melde seg klar til å skyte på tildelt standplass til rett 
tid med godkjent utstyr. 

8.9.5 Coaching under konkurransen 

 Når skytteren er på standplass, er all coaching forbudt. På 
standplass kan skytteren bare snakke med jurymedlemmer eller 
banefunksjonærer. 

8.9.5.1 Hvis en skytter ønsker å snakke med noen andre, skal han tømme 
våpenet, legge det fra seg i sikret stand på standplassen (på 
skytebordet hvis mulig). Er det et våpen med sluttstykke, skal 
sluttstykket være åpnet og tilbaketrukket. Skytteren kan bare forlate 
standplass etter å ha varslet standplassleder og uten å forstyrre 
andre skyttere. 

8.9.5.2 Hvis en lagleder ønsker å snakke med en av lagets skyttere som 
er på standplass, skal ikke laglederen kontakte skytteren direkte 
eller snakke med ham på standplass. Laglederen skal innhente 
tillatelse fra standplassleder eller et jurymedlem, som så henter 
skytteren fra standplass. 
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8.9.5.3 Hvis en lagleder eller skytter overtrer bestemmelsene om veiledning 
“coaching”, skal det tildeles en advarsel første gang. Ved 
gjentakelse skal det trekkes to (2) poeng fra skytterens poengsum, 
og laglederen må forlate standplassområdet. 

8.9.6 Straff for overtredelse av reglene 

8.9.6.1 Ved overtredelse av reglene eller instrukser fra standplassleder 
eller jury kan følgende straff ilegges skytteren av et jurymedlem 
eller juryen. 

8.9.6.1.1 En advarsel til skytteren skal uttrykkes på en slik måte at det ikke 
er tvil om at det er en offisiell ADVARSEL (WARNING). Det gule 
kortet skal vises. Det er imidlertid ikke nødvendig å gi en advarsel 
før det ilegges annen straff. Straffen noteres i en avviksrapport og i 
baneprotokollen av et jurymedlem. 

8.9.6.2 Trekk av poeng fra resultatet, uttrykt ved at minst to (2) jury-
medlemmer viser et grønt kort med ordet TREKK (DEDUCTION). 
Trekket noteres i en avviksrapport, på datautskriften og i 
baneprotokollen av et jurymedlem. 

8.9.6.3 Diskvalifikasjon, uttrykt ved at juryen viser et rødt kort med ordet 
DISKVALIFIKASJON (DISQUALIFICATION). Bare et flertall av 
juryen kan ta avgjørelse om diskvalifikasjon. 

8.9.6.3.1 I tilfelle diskvalifikasjon i en finale skal skytteren rangeres sist av 
finalistene, og kan få beholde resultatet fra kvalifiseringskon-
kurransen. 

8.9.6.4 Størrelsen på straffekortene bør være ca. 70 mm x 100 mm. 

8.9.6.5 Overtredelser graderes normalt av juryen slik: 

8.9.6.5.1 i tilfeller av åpne overtredelser av reglene (rifler, klær, stilling 
“coaching” osv.) skal det først tildeles en offisiell ADVARSEL, slik at 
skytteren får anledning til å rette feilen. Så sant det er mulig, bør 
advarselen gis under trening eller prøveskudd. Hvis skytteren ikke 
retter feilen innen den tid som fastsettes av juryen, skal det trekkes 
to (2) poeng fra resultatet. Hvis skytteren fremdeles ikke retter 
feilen, skal han diskvalifiseres; 

8.9.6.5.2 i tilfeller av skjulte overtredelser av reglene, når feilen bevisst er 
skjult, skal han diskvalifiseres. 

8.9.6.6 Hvis en skytter forstyrrer en annen skytter på en usportslig måte 
mens denne skyter, skal det trekkes to (2) poeng. Ved gjentagelse 
skal han diskvalifiseres. 

8.9.6.7 Hvis en skytter med vitende og vilje gir feilaktig informasjon på 
anmodning om å forklare en hendelse, skal det trekkes to (2) 
poeng. I alvorlige tilfeller kan han diskvalifiseres av juryen. 

8.9.6.8 Hvis en skytter håndterer et våpen på farlig måte eller bryter en 
sikkerhetsregel, kan han diskvalifiseres av juryen. 
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8.9.6.9 Hvis standplasslederen eller juryen mener at skytteren sinker 
konkurransen unødig i den hensikt å vinne urettmessig fordel, skal 
han advares av et jurymedlem. For enhver lignende feil senere skal 
det trekkes to (2) poeng fra skytterens resultat. 

8.9.7 Alle uregelmessigheter, straffereaksjoner, bommer, funksjonerings-
feil, tildelt ekstratid, omskyting av enkeltskudd eller serier, annul-
lering av skudd osv. skal noteres klart og tydelig og føres i en 
avviksrapport (jfr. formular IR bak i reglementet), i baneprotokollen, 
på datautskriften på skiven og på resultatkortet (når det benyttes 
papirskiver) av standplasslederen og/eller et jurymedlem til hjelp for 
klassifikasjonskontoret. 

8.9.8 Poengtrekk skal alltid skje fra den serien hvor overtredelsen 
skjedde. Foretas poengtrekk etter generelle bestemmelser skal 
poengene trekkes fra de(t) konkurranseskudd som har lavest verdi i 
første serie(r). 

8.10.0 UTSTYRSKONTROLL 

8.10.1 Organisasjonskomiteen skal sørge for et komplett sett med tolker 
og instrumenter for utstyrskontroll til bruk før og under ISSF-mester-
skap. Det må sørges for kalibreringssertifikat og kontrollutstyr. 

8.10.2 Organisasjonskomiteen skal i rimelig tid før konkurransen informere 
lagledere og skyttere om hvor og når de kan få kontrollert utstyret. 

8.10.3 Utstyrskontrollen assisteres og står under tilsyn av jurymedlem 
(mer). 

8.10.4 Utstyrskontrollen skal registrere navnet på skytteren og våpen-
produsent, serienummer og kaliber for hvert godkjent våpen. 

8.10.5 Alt godkjent utstyr skal merkes med en plombe eller klistremerke, 
og godkjenningen skal noteres på et utstyrskontrollkort. 

8.10.6 Etter at utstyret er godkjent, må det ikke på noe tidspunkt før eller 
under konkurransen endres på noen måte som er i strid med ISSFs 
regler. 

8.10.7 Hvis det er noen som helst tvil om en endring, skal utstyret 
returneres til utstyrskontrollen for ny inspeksjon og godkjenning. 

8.10.8 Godkjenning av utstyr er bare gyldig i den konkurransen det ble 
godkjent for. 
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8.11.0 DØMMING - Papirskiver 

8.11.1 Skudd utenfor verdisonene på skytterens egen skive dømmes bom 
(null). 

8.11.1.1 Papirskiver for 50 m pistol og 10 m luftpistol skal dømmes i klassi-
fikasjonskontoret. Skiver for 25 m silhuettpistol, 25 m grovpistol, 25 
m pistol og 25 m standardpistol skal dømmes på banen. 

8.11.2 25 m øvelser 

8.11.2.1 Resultatkortet (som føres av annenskriveren) skal signeres av 
anviserleder og det jurymedlem som overvåker skivene. Originalen 
bringes til klassifikasjonskontoret på sikker måte for kontroll av 
summering og endelig registrering. 

8.11.2.2 Langskudd 

8.11.2.2.1 Skudd som avgis mens skiven er i bevegelse, skal ikke dømmes 
som treff hvis største horisontale mål av kulehullet er lenger enn 
7mm i finkaliberøvelsene (5,6 mm, kal..22), eller 11mm i grov-
pistoløvelsen. (Det skal ikke tas hensyn til blyavleiringer eller anslag 
fra kulen). 

8.11.2.2.2 Det horisontalt forlengede kulehullet i skiven skal måles med en 
langskuddsmal. Alle mål ved hjelp av langskuddsmal skal tas 
mellom innsidene av de inngraverte linjene. (Jfr. Tekniske regler, 
art. 6.7.15.7). 

8.11.2.2.3 Når den gjennomsiktige langskuddsmalen brukes, og innsiden av 
den graverte linjen tangerer en skillelinje, skal treffet gis den høyere 
verdi av de to treffsonene. 

8.11.2.3 Juryen skal føre tilsyn med all dømming. 

8.11.2.4 Anvisning, dømming og notering av treffverdier 

8.11.2.4.1 Straks anviserleder får beskjed om at banen er klar for anvisning, 
skal skivene svinges fram. Anviserlederen skal sammen med minst 
ett jurymedlem markere treffverdiene på hver skive og rope dem 
høyt til resultatføreren på standplass. Resultatføreren noterer den i 
baneprotokollen og på den uoffisielle resultattavlen ved bordet sitt. 

8.11.2.4.2 Annenskriver skal følge skivedommeren og notere treffverdiene på 
et resultatkort etter hvert som de ropes ut av anviserlederen. 

8.11.2.4.3 Treffenes plassering og verdi skal vises for skytteren og tilskuere 
ved hjelp av: 
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8.11.2.4.3.1 fargede pluggskiver i 25 m silhuettpistol. Pluggskivene skal ha en 
diameter på 30 mm til 50 mm. De skal være røde på den ene siden 
og hvite på den andre. De skal ha en gjennomgående plugg i 
sentrum med diameter ca. 5 mm og lengde ca. 30 mm på begge 
sider. Etter hver fem skudds serie og etter at treffverdiene er 
bestemt og ropt ut skal anviserleder sette pluggskivene i 
kulehullene; 

8.11.2.4.3.2 en tier skal markeres med den røde siden mot skytteren. Verdier 
under 10 skal markeres med den hvite siden mot skytteren. Etter at 
treffene er markert på denne måten, skal samlet resultat for serien 
føres på den lille resultattavlen ved skivene, noteres av 
annenskriver og ropes ut. Pluggskivene tas så ut, og skivene 
lappes; 

8.11.2.4.3.3 i 25 m standardpistol, 25 m pistol og 25 m grovpistol vises 
treffverdier og plassering ved hjelp av en ca. 300 mm lang stav med 
håndtak og en liten skive med diameter 30 mm til 50 mm i den ene 
enden. Skiven skal være rød på den ene siden og hvit på den 
andre. Skiven skal legges over kulehull i tieren med den røde siden 
mot skytteren når anviserlederen roper ut verdien. Verdier under 10 
skal markeres på samme måte, men med den hvite siden mot 
skytteren. Når en serie skudd avgis mot samme skive, skal 
treffverdi ti (10) først ropes ut. Samlet resultat for serien skal ropes 
ut etter at alle skudd er markert enkeltvis. 

8.11.2.4.4 Prøveskudd skal markeres og noteres. 

8.11.3 For skiver som dømmes offisielt på banen 

8.11.3.1 Anviserleder og standplassleder skal kontrollere at de uoffisielle 
resultatene er de samme som resultater notert ved skivene. 

8.11.3.2 Skulle det være uoverensstemmelser om registreringen av en 
treffverdi, skal saken avgjøres straks.  

8.11.3.3  Så snart skudd er anvist og notert, skal: 

8.11.3.3.1 skivene lappes og gjøres klar for neste serie (25 m silhuettpistol 
og hurtigdeler); eller 

8.11.3.3.2 skivene skiftes og bakskivene lappes eller skiftes før neste serie; 

8.11.3.3.3 skiver og bakskiver fjernes raskt og erstattes med nye skiver for 
neste skytter. 

8.11.3.4 Resultatkortet skal signeres av skytteren ved siden av sammen-
lagtresultatet, før skytteren forlater banen. En skytter som unn-
later å signere resultatkortet kan ikke senere protestere på 
resultatet som vises på resultatkortet. 
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8.12.0 RANGERING VED POENGLIKHET  

8.12.1 Poenglikhet individuelt 

8.12.1.1 Etter kvalifiseringen skal alle resultater med lik poengsum 
rangeres, unntatt hvis to eller flere skyttere har skutt “fullt hus”. 
Ved poenglikhet skal rekkefølgen avgjøres slik. 

8.12.2 Ved poenglikhet i 50 m pistol, 10 m luftpistol og fra og med 4. 
plass i 25 m øvelsene skal rekkefølgen avgjøres slik, hvis den 
ikke er avgjort ved omskyting: (For plassene en (1) til tre (3) jfr. 
art. 8.12.2.6)  

8.12.2.1 høyeste poengsum i siste 10 skudds serie, deretter bakover i 10 
skudds serier til skytterne ikke lenger står likt; 

8.12.2.2 høyeste antall 10’ere, 9’ere, 8’ere osv.; 

8.12.2.3 høyeste antall innertiere; 

8.12.2.4 ved fortsatt poenglikhet skal skytterne rangeres likt etter etternavn, i 
alfabetisk orden. 

8.12.2.5 Ved poenglikhet på de første åtte (8) plassene etter kvali-
fiseringen, for dem som skal videre til finalen i 50 m pistol, 10 m 
luftpistol og 25 m pistol, skal rekkefølgen avgjøres av høyeste 
poengsum i siste tiskudds serie, deretter ved å telle tilbake som 
beskrevet foran. Ved poenglikhet etter kvalifiseringen i 25 m 
silhuettpistol, skal rekkefølgen avgjøres ved omskyting. (Jfr. art. 
8.12.2.5.2)  

8.12.2.5.1 Klassifikasjonsjuryen avgjør startrekkefølgen i finaler ved lodd-
trekning når: 

8.12.2.5.1.1 flere skyttere oppnår maksimal poengsum (“fullt hus”) i kvalifi-
seringen; 

8.12.2.5.1.2 to eller flere finalister ikke kan skilles etter reglene; eller 

8.12.2.5.1.3 to eller flere skyttere som er rangert til den siste finaleplassen (dvs. 
8. eller 9. plassen), ikke kan skilles etter reglene og det må 
avgjøres hvem som skal skyte i finalen. 

8.12.2.5.2 Hvis flere enn seks (6) skyttere er kvalifisert til finalen på grunn 
av poenglikhet i 25 m silhuettpistoløvelsen skal rekkefølgen av-
gjøres ved omskyting slik: 

8.12.2.5.2.1 Ved poenglikhet på 6. plass skal skytterne tildeles nye stand-
plasser på kvalifiseringsbanen. Standplassene fordeles etter 
loddtrekning under tilsyn av juryen. Hvis det er flere skyttere med 
samme poengsum enn tilgjengelige skivegrupper skal rekke-
følgen også av gjøres ved loddtrekning. 

8.12.2.5.2.2 Ved fortsatt poenglikhet på 6. plass fortsetter omskytingen til 
ingen skyttere lenger står likt.  
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8.12.2.5.2.3 Alle skyttere med samme poengsum skal rangeres i samsvar 
med resultatene fra omskyting(ene). Poenglikhet på 7. plass og 
lavere avgjøres i samsvar med rangeringsreglene. 

8.12.2.6 Poenglikhet individuelt på de 3 første plassene – 25 m ikke-
olympiske øvelser (og for å avgjøre hvilke skyttere som skal 
delta i finalen i 25 m silhuettpistol-øvelsen)  

8.12.2.6.1 Poenglikhet skal avgjøres ved omskyting, som består av en (1) 
serie. Alle skyttere med samme poengsum på 3. eller 6. plass 
(jfr. art. 8.12.2.5.2) skal rangeres i samsvar med resultat(ene) fra 
omskyting(ene). 

 Øvelse Omskytingsserie Prøveserier 

 25 m silhuettpistol  en (1) fire (4) 
sekunders serie 

en (1) fire (4) 
sekunders serie 

 25 m grovpistol en (1) fem (5) 
skudds serie 
hurtigskyting 

en (1) fem (5) 
skudds serie 
hurtigskyting 

 25 m standardpistol  en (1) 10 
sekunders serie 

fem (5) prøveskudd 
på 150 sekunder  

 Nasjonalt gjelder: 
Rekkefølgen i veteranklassene i alle baneøvelser avgjøres ved 
rangering fra og med 1. plass og utover.   

 

8.12.2.6.2 Regler for omskyting 

8.12.2.6.2.1 Omskytingen skal begynne så snart det er mulig og praktisk etter 
at protesttiden er ute. Hvis omskytingen ikke holdes på et 
tidspunkt som er avtalt på forhånd og formelt meddelt, må de 
berørte holde seg i kontakt med banesjefen i påvente av 
informasjon om tid og sted. 

8.12.2.6.2.2 Skyttere med samme poengsum skal tildeles standplasser ved 
siden av hverandre. Standplassene fordeles etter loddtrekning, 
under tilsyn av juryen. Hvis flere skyttere har samme poengsum 
skal også startrekkefølgen avgjøres ved loddtrekning. Når flere 
skyttere har samme poengsum for mer enn en startposisjon skal 
rekkefølgen for dem som har lavest poengsummer avgjøres 
først, deretter rekkefølgen for dem som har de nest laveste 
poengsummene osv. inntil skytterne ikke lenger står likt 

8.12.2.6.2.3 Ved eventuell fortsatt poenglikhet skal det gjennomføres ny om-
skyting, som består av en (1) serie. Hvis det fortsatt er poenglikhet 
skal omskytingen fortsette inntil skytterne ikke lenger står likt. 

8.12.2.6.2.4 En skytter som ikke møter til omskyting, rangeres sist i 
omskytingen. Hvis to eller flere deltakere i omskytingen ikke 
møter, skal de rangeres i samsvar med reglen for poenglikhet 
individuelt (Jfr. art. 8.12.2).  
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8.12.2.6.2.5 Under omskyting behandles funksjoneringsfeil og andre 
uregelmessigheter i samsvar med ISSFs regler, men bare en (1) 
funksjoneringsfeil er tillatt i omskytinger eller under fullføring. All 
omskyting eller fullføring skal skje omgående. 

8.12.3 Poenglikhet - lag 

8.12.3.1 Poenglikhet i lagøvelser skal avgjøres ved at lagdeltakernes 
resultater summeres, og samme framgangsmåte som for individuell 
poenglikhet, beskrevet i art 8.12.2 følges.  

8.13.0 PROTESTER OG APPELLER 

8.13.1 Protestgebyr 

8.13.1.1 Protester US$ 25.00 eller tilsvarende i lokal valuta 

8.13.1.2 Appeller US$ 50.00 eller tilsvarende i lokal valuta 

8.13.1.3 Protestgebyret refunderes hvis protesten eller appellen tas til følge, 
og beholdes av organisasjonskomiteen hvis protesten eller appellen 
avvises. 

8.13.2 Muntlige protester 

 Enhver skytter eller lagleder har rett til omgående å protestere 
muntlig overfor funksjonær, standplassleder eller jurymedlem på 
konkurranseforhold, avgjørelser eller handlinger. Slike protester kan 
framsettes i følgende saker, mot betaling av protestgebyr: 

8.13.2.1 en skytter eller leder mener at ISSFs regler eller programmet for 
konkurransen ikke er fulgt; 

8.13.2.2 en skytter eller leder er uenig i funksjonærs, standplassleders eller 
jurymedlems avgjørelse eller handling; 

8.13.2.3 en skytter er blitt hindret eller forstyrret av en eller flere skyttere, 
funksjonærer, tilskuere, pressefolk eller andre personer eller 
forhold; 

8.13.2.4 en skytter har hatt et langt avbrudd i skytingen på grunn av oppstått 
feil ved installasjonene på banen, oppklaring av uregelmessigheter 
eller andre forhold; 

8.13.2.5 en skytter har hatt uregelmessigheter i skytetider, inkludert for korte 
skytetider eller at skivene ikke svingte fram innenfor fastsatt tid. 

8.13.2.6 Funksjonærer, standplassledere og jurymedlemmer skal behandle 
muntlige protester omgående. De skal øyeblikkelig iverksette tiltak 
for å rette på forholdet eller bringe protesten videre til juryen for 
avgjørelse. I slike tilfeller kan standplassleder eller jurymedlem om 
nødvendig stanse skytingen midlertidig. 
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8.13.3 Skriftlige protester 

8.13.3.1 Enhver skytter eller lagleder som ikke er enig i handling eller 
avgjørelse etter muntlig protest, kan protestere skriftlig til juryen. 
Enhver skytter eller lagleder har også rett til å framsette skriftlig 
protest uten å ha protestert muntlig. Alle skriftlige protester må 
være framsatt senest 30 minutter etter vedkommende hendelse, 
mot betaling av protestgebyr. 

8.13.3.2 Organisasjonskomiteen skal sørge for trykte formular til bruk ved 
skriftlige protester. (kopier av vedlegg “P” til art. 3.12.3.7). 

8.13.3.3 Skriftlige protester skal behandles av et flertall av juryen. 

8.13.4 Protester på resultater 

Klassifikasjonskontoret skal alltid bruke formularet PR (jfr. 
formular bak i pistolreglementet). 

8.13.4.1 Protesttid 

8.13.4.1.1 Alle protester skal framsettes innen 20 minutter etter at de offisielle 
resultatene er slått opp på hovedresultattavlen. Fristen for protester 
på resultater skal kunngjøres på hovedresultattavlen straks resul-
tatene er satt opp. Stedet hvor protester på resultater kan fram-
settes skal meddeles i det offisielle programmet.  

8.13.4.2 Elektroniske skiver 

8.13.4.2.1 10 m luftpistol og 50 m pistol 

8.13.4.2.1.1 Bestrider en skytter verdien av et treff vil en protest bare kunne 
aksepteres hvis den framsettes før neste skudd, eller innen tre (3) 
minutter, hvis det gjelder det siste skuddet. (med mindre årsaken er 
at papirstrimmelen eller gummibåndet ikke trekkes fram som 
forutsatt. Jfr. art. 8.8.5.5)). 

8.13.4.2.1.2 Protesteres det på verdien av et treff, vil skytteren få beskjed om å 
avgi et ekstra skudd når konkurransen er slutt, slik at det ekstra 
skuddet kan medregnes hvis protesten tas til følge og den korrekte 
verdien av det skuddet det ble protestert på ikke kan fastslås. 

8.13.4.2.2 25 m pistoløvelser 

8.13.4.2.2.1 Hvis en skytter protester på en treffverdi vil protesten bare bli 
akseptert hvis den fremsettes før neste skudd/serie, eller innen tre 
(3) minutter, hvis det gjelder det siste skuddet/serien. 

8.13.4.2.2.2 Avgjørelsen vil bli tatt i samsvar med Framgangsmåte ved 
undersøkelse av elektroniske skiver (art. 8.5.7.6.1).  

8.13.4.2.3 Alle pistoløvelser 
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8.13.4.2.3.1 Avvises en protest som angår andre treffverdier enn bom (null), 
eller skudd som ikke er registrert, skal det ilegges straff i form av 
trekk av to (2) poeng og det må betales et protestgebyr på US$ 25,- 
eller tilsvarende sum i lokal valuta. 

8.13.4.2.3.2 Avgjørelser tatt av klassifikasjonsjuryen om verdien eller antall 
treff på en skive er endelige og kan ikke appelleres. 

8.13.4.3 Papirskiver 

8.13.4.3.1 Når det benyttes papirskiver kan en skytter eller lagleder som 
mener at et skudd er feil dømt eller notert protestere på resultatet. 
Treffverdier som er avgjort ved hjelp av tolk, er likevel endelige. Det 
kan ikke protesteres på avgjørelsen. Protester på resultater kan 
bare framsettes på resultater som er avgjort uten bruk av tolk, eller 
når det er ført feil på resultatlisten eller resultatkortet. Samme straff 
anvendes som når det benyttes elektroniske skiver (Jfr. art. 
8.13.4.2.3.1). 

8.13.4.3.2 Når det benyttes papirskiver som er dømt i klassifikasjonskontoret 
har laglederen eller skytteren rett til å se skuddhullet(ene) det ble 
protestert på, men får ikke berøre skiven(e). 

8.13.4.3.3 Avgjørelser tatt av klassifikasjonsjuryen om verdien eller antall treff 
på en skive er endelige og kan ikke appelleres. 

8.13.5 Appeller 

 I tilfelle uenighet med en juryavgjørelse, kan saken appelleres til 
appelljuryen. Appeller skal framsettes skriftlig av lagleder eller en 
stedfortreder senest en (1) time etter at juryavgjørelsen er kunn-
gjort. I spesielle tilfeller kan appelljuryen forlenge fristen for appeller 
til 24 timer. En slik avgjørelse kan utsette seiersseremonien for den 
øvelsen som er gjenstand for appell. 

8.13.5.1 Appelljuryens avgjørelse er endelig. 

8.13.6 Organisasjonskomiteen eller Teknisk Delegert(e) skal sende kopier 
av alle avgjørelser som er tatt på skriftlige protester eller appeller, 
sammen med sluttrapporten og resultatlister, til ISSFs general-
sekretær, for vurdering av ISSFs Tekniske Komité. 
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8.14.0 FINALER I OLYMPISKE ØVELSER 

8.14.1 Øvelse Menn / 
Kvinner 

Skytetid / Serie 

 10 m luftpistol Menn 75 sekunder 

 10 m luftpistol Kvinner 75 sekunder 

 50 m pistol Menn 75 sekunder 

 25 m pistol Kvinner Fire (4) serier hurtigskyting 

 25 m silhuettpistol Menn Fire (4) serier à fire(4) 
sekunder 

8.14.2 I alle olympiske øvelser skal hele programmet skytes som en 
kvalifisering for finalen. 

8.14.2.1 Finalister i hver øvelse 

 25 m pistol, 50 m pistol,  
10 m luftpistol 

8 deltakere 

 25 m silhuettpistol 6 deltakere 

8.14.2.2 Startposisjoner 

 De skyttere som er kvalifisert for finale, skal ha følgende 
startposisjoner i samsvar med resultatene i kvalifiseringen: 

8.14.2.2.1 10 m luftpistol og 50 m pistolkonkurranser 

 Standplass 1 2 3 4 5 6 7 8 

 Startposisjon 1. 2.  3. 4.  5.  6.  7.  8.  

8.14.2.2.2 25 m silhuettpistol 

 Hvis banekapasiteten tilsier det kan alle deltakerne skyte samtidig. 

 Gruppe A B C D E F 

 Startposisjon 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

8.14.2.2.2.1 eller 

 Gruppe  A B C 

 1. skytelag Startposisjon 4. plass 5. plass 6. plass 

 2. skytelag Startposisjon 1. plass 2. plass 3. plass 

8.14.2.2.2.2 eller 

 Gruppe  A B  

 1. skytelag Startposisjon 5. plass 6. plass  

 2. skytelag Startposisjon 3. plass 4. plass  

 3. skytelag Startposisjon 1. plass 2. plass  
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8.14.2.2.3 25 m Pistol: 

   Baneseksjoner 

 Gruppe A B 

 Skive 1 2 (3) 4 5 1 2 (3) 4 5 

 Startposisjon 1. 2. - 3. 4. 5. 6. - 7. 8. 

8.14.3 Antall skiver 

8.14.3.1 10 m og 50 m øvelser: Ti (10) 

8.14.3.1.1 En (1) ledig skive skal være disponibel til venstre og høyre for de 
åtte (8) finaleskivene. De skal vise en konkurranseskive eller en 
sikteblink. 

8.14.3.2 Bare papirskiver 

8.14.3.2.1 Antall prøveskiver:  

 10 m øvelser:  Fire (4) skiver i hver øvelse 

 50 m pistoløvelsen:  En (1) skive 

 25 m pistoløvelsen:  En (1) skive 

 25 m silhuettpistoløvelsen:  En gruppe à (5) skiver 

8.14.3.3 Antall konkurranseskiver pr. skive: 

  10 m og 50 m pistoløvelsene: Ett (1) skudd pr. skive  

 25 m pistoløvelsen: Fem (5) skudd pr. skive 

 25 m silhuettpistoløvelsen: Ett (1) skudd pr. skive 

8.14.4 Finaleøvelser – program 

 ALLE STANDPLASSKOMMANDOER SKAL GIS PÅ ENGELSK 
(Gjelder ikke nasjonale stevner i Norge.) 

8.14.4.1 Frammøte til finaler 

 Lagledere er ansvarlig for at deres skyttere møter fram på 
forberedelsesområdet minst 20 minutter før fastsatt starttid. De 
skal umiddelbart melde seg for juryen, iført skyteantrekk, og 
bringe med seg det utstyr som er nødvendig for å gjennomføre 
finalen. Jurymedlemmer og standplassledere bør gjøre seg 
ferdig med kontroller på forberedelsesområdet. 

8.14.4.1.1 Frammøtetidspunktet skal være angitt i det offisielle pro-
grammet. Forsinkelser skal gjøres kjent og slås opp på finale-
banen. 

8.14.4.1.2 I 10 m luftpistol og 25 m pistoløvelsene skal avtrekksvekten 
testes på alle våpen før finalen begynner. 
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8.14.4.1.3 Presentasjonen av skivene på tilskuernes monitorer skal være 
den samme på alle åtte (8) (i silhuettpistol seks (6)) og være 
lett synlig for tilskuerne. (Oversetters anm.: Gjelder bare når 
det benyttes elektroniske skiver.) 

8.14.4.2 Forberedelsestid og presentasjon av finalistene i 10 m og 
50 m øvelser 

 Forberedelsestiden på tre (3) minutter begynner med kommando 
FORBEREDELSESTIDEN BEGYNNER NÅ. Før og under 
forberedelsestiden, og om nødvendig i de første minuttene av 
prøveskuddsperioden vil skytterne bli presentert for tilskuerne. Før 
og under forberedelsesperioden kan skytterne klargjøre våpen, ta 
tørravtrekk, tilpasse stillingen og utføre sikteøvelser på tildelte 
standplasser. 

8.14.4.3 Forberedelsestid og presentasjon av finalistene i 25 m 
øvelser 

 Forberedelsestiden på to (2) minutter begynner med 
kommando FORBEREDELSESTIDEN BEGYNNER NÅ. Før og 
under forberedelsestiden vil skytterne bli presentert for 
tilskuerne. Før og under forberedelsestiden kan skytterne 
klargjøre våpen, ta tørravtrekk, tilpasse stillingen og utføre 
sikteøvelser på tildelte standplasser. 

8.14.4.4 Det er ikke tillatt å utløse drivladningen på luftpistoler. 
Overtredelse medfører en ADVARSEL og gjentagelse straffes 
med trekk av to (2) poeng. 

8.14.4.5 Forberedelsestid  

  10 m og 50 m pistoløvelser Tre (3) minutter 

 Alle 25 m pistoløvelser To (2) minutter 

8.14.5 Starttiden begynner med kommando LADNING for første 
konkurranseskudd eller serie i hver finale. Starttiden skal være 
trykt i det offisielle programmet. Forsinkelser skal gjøres kjent og 
settes opp på finalebanen. 

8.14.5.1 En finalist som ikke er på tildelt plass og klar til å skyte til angitt 
startid, gis automatisk siste plass på finaleresultatlisten og får ikke 
lov til å delta i finalen. 
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8.14.6 Konkurranseregler 

8.14.6.1 10 m og 50 m øvelser 

8.14.6.1.1 Når forberedelsestiden er slutt varsler standplasslederen: 
PRØVESKUDDSTID - START. (Et ubegrenset antall prøveskudd 
kan avgis i fem (5) minutter). 

8.14.6.1.2 30 sekunder før prøveskuddstiden er slutt varsler standplassleder: 
30 SEKUNDER. 

8.14.6.1.3 Når prøveskuddstiden på fem (5) minutter er slutt varsler stand-
plassleder STOPP. 

8.14.6.1.4 Tretti (30) sekunders pause. Sørg for at skivene er klare. 

8.14.6.1.5 Kommandoer 

 Finalen består av 10 skudd og gjennomføres skudd for skudd 
med følgende kommandoer for hvert skudd: 

 Etter denne kommando lader skytteren 
våpenet. 

 

“FØRSTE/NESTE 
KONKURRANSE-
SKUDD-
LADNING” 

Våpenet SKAL IKKE lades før denne kom-
mandoen er gitt. 

  Det betyr: Sluttstykket på 50 m våpen 
SKAL være åpent. Det er tillatt å ha en 
tomhylse i kammeret mellom skuddene. 
Luftvåpen skal være nedspent. Patronen 
eller kulen kan først settes i kammeret etter 
kommando LADNING. 

 “KLAR 

3-2-1-START” 

Skytteren har 75 sekunder på å avgi 
skuddet. 

  Denne kommandoen med nedtelling bør gi 
skytterne tilstrekkelig tid til å innta skyte-
stillingen. 

Skytetiden begynner når kommando 
START er gitt. 

 “STOPP” Denne kommandoen gis etter at siste 
skytter har skutt, senest straks skytetiden 
er ute. Det siste sekundet skal falle 
sammen med ordet STOPP. 

 “BYTT SKIVER” Når grav eller skivesystemer brukes, etter 
kommandoen STOPP. 

8.14.6.1.5.1 Umiddelbart etter at kommando STOPP er gitt skal bekjent-
gjøringen av resultatet starte. 
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8.14.6.1.5.2 10 sekunder etter umiddelbar og endelig dømming av hvert 
skudd og bekjentgjøring av resultatet skal prosedyren gjentas 
inntil alle 10 skuddene er avgitt. Protester må framsettes om-
gående av skytteren eller lagleder ved å løfte hånden. 

8.14.6.1.5.3 Skudd som avgis før kommando START eller etter kommando 
STOPP skal dømmes bom (null). 

8.14.6.1.5.4 Hvis en skytter avgir mer enn ett skudd etter hver kommando, 
skal resultatet av finaleskuddet(ene) dømmes bom (null). 

8.14.6.1.5.5 Hvis det brukes skivetrekk, skal skivene først trekkes tilbake til 
standplass etter kommandoen STOPP og BYTT SKIVER, for å 
unngå at naboskytterne forstyrres. 

8.14.6.1.5.6 SIKTEØVELSER ER TILLATT BARE mellom kommandoene 
STOPP og den påfølgende kommando LADNING, og bare med 
åpent kammer på et 50 m våpen eller en nedspent luftpistol. 
TØRRAVTREKK ER FORBUDT. 

8.14.6.2 25 m silhuettpistol 

 Finalen gjennomføres slik: 

8.14.6.2.1 en prøveserie à fem (5) skudd på fire (4) sekunder; 

8.14.6.2.2 fire (4) konkurranseserier, hver à fem (5) skudd på fire (4) sek-
under: 

8.14.6.2.3 Finalistene skal skyte i ett lag à seks skyttere, to lag à tre skyttere 
eller i tre lag à to skyttere samtidig og under samme kommando: 

 "PRØVESERIE – 
LADNING" 

Alle skyttere lader innen et tidsrom 
på ett (1) minutt. 

 "FØRSTE/NESTE 
KONKURRANSESKUDD-
LADNING” 

Alle skyttere lader innen et tidsrom 
på ett (1) minutt. 

 “KLAR” Skivene svinges bort, eller hvis det 
brukes elektroniske skiver skal de 
røde lampene tennes. 

 “3-2-1-START”  På kommando START startes 
skivemekanismen. Alle skyttere må 
være i KLAR stilling ved slutten av 
nedtelling – ”1”. 

 Jfr. art. 8.14.6.1.5.1 til 8.14.6.1.5.6. 

8.14.6.2.4 Fem (5) sekunder etter at serien er skutt ferdig skal 
bekjentgjøringen av resultatene begynne.  

8.14.6.2.5 Ti (10) sekunder etter at resultatene er bekjentgjort starter den 
neste serien.  
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8.14.6.3 25 m pistol 

 Finalen gjennomføres slik: 

8.14.6.3.1 en prøveserie à fem (5) skudd hurtigskyting;  

8.14.6.3.2 fire (4) konkurranseserier à fem (5) skudd hurtigskyting;  

8.14.6.3.3 finalistene skal avgi både prøveserien og konkurranseseriene 
samtidig og under samme kommando: 

 "PRØVESERIE– 
LADNING" 

Alle skyttere lader innen ett (1) 
minutt. 

 "FØRSTE/NESTE 
KONKURRANSESKUDD-
LADNING” 

Alle skyttere lader innen ett (1) 
minutt. 

 “KLAR” Skivene svinges bort eller de røde 
lampene tennes. Etter en 
forsinkelse på sju (7) sekunder  
(+1.0 sekund) svinger skivene fram 
eller de grønne lampene tennes. 

  Før hvert skudd skal skytteren 
senke armen og innta KLAR 
stilling. Armen skal holdes stille før 
skivene svinger fram eller de 
grønne lampene tennes. (Jfr. art. 
8.6.1.2, 8.6.1.3 og 8.6.1.4). 

  Våpenet må ikke støttes mot benken 
eller skytebordet under seriene.  

 Jfr. art. 8.14.6.1.5.1 til 8.14.6.1.5.6. 

8.14.6.3.4 Fem (5) sekunder etter at konkurranseserien er skutt ferdig skal 
bekjentgjøringen av resultatene begynne. 

8.14.6.3.5 Ti (10) sekunder etter at resultatene er bekjentgjort starter den 
neste serien. 

8.14.7 Endelige resultater 

8.14.7.1 I alle øvelser skal resultatene fra kvalifiseringen og finalen legges 
sammen. 

8.14.7.2 Resultatene fra kvalifiseringen og finalen samt sammenlagt skal 
vises på hovedresultattavlen og trykkes i den offisielle resultat-
listen. 

8.14.7.3 Protester skal behandles omgående og avgjørelsen er endelig. 
Protestgebyr skal betales. 
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8.14.7.4 Dømming av finaler skal, hvis mulig, utføres med elektroniske 
skiver, skivedømmemaskiner eller manuelle instrumenter som 
deler hver verdisone i 10 deler (så som 1.1 – 1.2 – 1.3 osv. opp 
til maksimalt 10.9). Treff på papirskiver, som ikke kan dømmes 
med skivedømmemaskiner, skal av jurymedlemmer dømmes 
manuelt med instrumenter godkjent av ISSF. 

8.14.8 Avgjørelse i tilfelle poenglikhet 

8.14.8.1 10 m og 50 m øvelser 

8.14.8.1.1 Ved poenglikhet etter finalen avgjøres rekkefølgen ved 
omskyting, skudd for skudd. 

8.14.8.1.2 Alle skyttere må bli på standplass til etter at de siste skuddene er 
dømt og de endelige offisielle finaleresultatene er gjort kjent. I 
tilfelle poenglikhet må de skyttere som har samme poengsum bli 
på standplass. Alle andre skyttere trekker seg straks tilbake fra 
standplass, men etterlater sine våpen. Når flere skyttere har 
samme poengsum for mer enn en plassering, f. eks. at to skyttere 
har samme poengsum på andreplass (2.plass og 3. plass) og to 
skyttere på femteplass (5 plass og 6. plass) skal rekkefølgen for 
dem som har de laveste poengsummene avgjøres først, deretter 
rekkefølgen for dem som har de nest laveste poengsummene osv. 
til skytterne ikke lenger står likt. 

8.14.8.1.2.1 Rekkefølgen ved omskyting på grunn av poenglikhet kan bare 
endres etter spesiell anmodning til ISSF. 

8.14.8.1.3 Omskytingen i finalen for å rangere skyttere som står likt begynner 
uten opphold og uten nye prøveskudd, skudd for skudd, i samsvar 
med framgangsmåten i art. 8.14.6.1.5 til skytterne ikke lenger står 
likt. 

8.14.8.1.3.1 NB: Flere omskytinger på 50 m. Hvis det er mer enn 5 (fem) 
minutters forsinkelse etter finalen, kan skytterne etter anmodning 
avgi inntil tre oppvarmingsskudd mot skivene uten anvisning i 
løpet av maksimalt 30 sekunder. Oppvarmingstiden starter når 
kommandoen START er gitt, og det siste sekundet (det 30.) må 
korrespondere med ordet STOPP. 

8.14.8.2 25 m silhuettpistoløvelsen 

8.14.8.2.1 Skyttere med samme poengsum avgir en (1) serie à fem skudd på 
samme tid og på samme betingelser som i finalen, til de ikke 
lenger står likt. 

8.14.8.2.2 Alle andre skyttere trekker seg tilbake straks dømmingen av deres 
finaleresultater er avsluttet. 

8.14.8.2.3 Omskytingen begynner uten opphold. 
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8.14.8.2.4 Skyttere med samme poengsum vil bli tildelt nye standplasser 
etter loddtrekning under juryens ledelse. Hvis det er flere skyttere 
med samme poengsum enn disponible skivegrupper skal også 
skyterekkefølgen avgjøres ved loddtrekning. 

8.14.8.2.5 Når flere skyttere har samme poengsum for mer enn en 
plassering, f. eks. at to skyttere har samme poengsum på andre-
plass (2. plass og 3. plass) og to skyttere på femteplass (5.plass 
og 6.plass) skal rekkefølgen for dem som har de laveste poeng-
summene avgjøres først, deretter rekkefølgen for dem som har de 
nest laveste poengsummene osv. inntil skytterne ikke lenger står 
likt. 

8.14.8.2.5.1 Rekkefølgen ved omskyting på grunn av poenglikhet kan bare 
endres etter spesiell anmodning til ISSF. 

8.14.8.2.6 Omskytingen begynner med en (1) prøveserie à fem (5) skudd på 
fire (4) sekunder. 

8.14.8.3 25 m pistol 

8.14.8.3.1 Skyttere med samme poengsum avgir en (1) serie på fem skudd 
på samme tid og på samme betingelser som i finalen til de ikke 
lenger står likt. 

8.14.8.3.2 Alle andre skyttere trekker seg tilbake straks dømmingen av deres 
finaleresultater er avsluttet. 

8.14.8.3.3 Omskytingen begynner uten opphold. 

8.14.8.3.4 Når flere skyttere har samme poengsum for mer enn en 
plassering, f. eks. at to skyttere har samme poengsum på 
andreplass (2plass og 3.plass) og to skyttere på femteplass (5. 
plass og 6. plass) skal rekkefølgen for dem som har de laveste 
poengsummene avgjøres først, deretter rekkefølgen for dem som 
har de nest laveste poengsummene osv. inntil skytterne ikke 
lenger står likt. 

8.14.8.3.4.1 Rekkefølgen ved omskyting på grunn av poenglikhet kan bare 
endres etter spesiell anmodning til ISSF. 

8.14.9 Funksjoneringsfeil 

8.14.9.1 I tilfelle GODKJENT FUNKSJONERINGSFEIL kan skytteren 
fullføre eller skyte om ikke avgitt(e) skudd eller serie(r) en gang i 
løpet av finalen, inkludert omskytinger, dersom han kan reparere 
eller erstatte våpenet eller ammunisjonen innen 3 minutter etter at 
funksjoneringsfeilen er erklært godkjent. I tilfelle IKKE GODKJENT 
FUNKSJONERINGSFEIL vil omskyting ikke bli tillatt. 

8.14.9.1.1 Hvis et skudd ikke blir avgitt på grunn av en funksjoneringsfeil kan 
skytteren prøve å rette funksjoneringsfeilen i den gjenstående 
tiden. Etter å ha prøvd å rette den kan han ikke påberope seg 
GODKJENT FUNKSJONERINGSFEIL, med mindre en del av 
våpenet er så ødelagt at det ikke kan avfyres. 
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8.14.9.1.2 I tilfelle GODKJENT FUNKSJONERINGSFEIL bør ikke 
resultatene til de øvrige finalistene bekjentgjøres. De må vente til 
skytteren(e) med funksjoneringsfeil har skutt (på fastsatt tid). 
Deretter kan alle resultatene bekjentgjøres samtidig og finalen 
fortsette. 

8.14.10 Feil på skiver 

8.14.10.1 Når det oppstår funksjoneringsfeil på alle finaleskivene 
anvendes følgende framgangsmåte: 

8.14.10.2 Skudd som er avgitt av alle skytterne noteres som en delsum. 

8.14.10.3 Når funksjoneringsfeilen er utbedret, og det er mulig å fortsette 
finalen innen en (1) time, skal de gjenværende skudd/serier avgis. 
I 10 m og 50 m pistoløvelsene gis det anledning til å avgi et 
ubegrenset antall prøveskudd i fem (5) minutter etter at skytterne 
har gjeninntatt standplass. I 25 m pistoløvelsene tillates en 
prøveserie.  

8.14.10.4 Hvis feilen ikke lar seg utbedre og finalen ikke kan fortsette 
innen en (1) time skal den noterte delsummen (jfr. art. 8.14.10.2) 
dømmes som resultat for finalen i konkurransen og premier deles 
ut på det grunnlaget. 

8.14.10.5 Ved poenglikhet skal alle skyttere med samme poengsum 
rangeres i samsvar med reglene for RANGERING VED 
POENGLIKHET. Finaleresultatet teller som siste serie. (Jfr. art. 
8.14.10.2). 

8.14.10.6 Når en enkelt skive går i stykker skal skytteren flyttes til en 
reservestandplass. Hvis skytteren ber om det vil han få to (2) 
minutters tilleggstid til prøveskudd før de(t) tapte konkurranse-
skudd(ene) skytes om. 
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8.15.0 Tabell for pistoløvelser 

Øvelse 
Menn/ 

Kvinner 
Antall 
skudd 

Antall skudd 
pr. 

konkurranse-
skive 

(papirskiver) 

Antall 
prøve-
skiver 
(papir-
skiver) 

Antall 
prøveskudd Skiver 

Dømming og 
lapping 

(papirskiver) Tid 
Forbered-
elsestid 

10 m 
luftpistol 
 

Menn 
Kvinner 

60 
40 

1 4 Ubegrenset 
antall før 
konkurranse-
skuddene 

6.3.2.6 
 

I klassifika-
sjons-
kontoret 

1 time, 45 minutter 
1 time, 15 minutter  

10 minutter 

50 m pistol 
 

Menn  60 5 2 Ubegrenset 
antall før 
konkurranse-
skuddene 

6.3.2.5 
 

I klassifika-
sjons-
kontoret 

2 timer  10 minutter  

25 m 
silhuett-
pistol 
 

Menn 60 1 
Nye skiver for 
hver skytter i 

hver deløvelse 
(5+30 skudd) 

5 1 serie à 5 
skudd i hver 
deløvelse 

6.3.2.4 
 

Etter hver 5-
skudds- 
serie 

2 deløvelser à 30 
skudd, hver med 2 
femskuddsserier à 8, 
6, 4 sekunder 

3 minutter 

25 m pistol 
 

Kvinner 60 

25 m 
grovpistol 
 

Menn 60 

1 serie à 5 
skudd i hver 
deløvelse 

Presisjons-
del 
6.3.2.5 
 
Hurtigdel 
6.3.2.4 

Presisjonsdelen:  
30 skudd à 6 
femskuddsserier à 5 
minutter  
Hurtigdelen:  
30 skudd à 6 
femskuddsserier i 
hurtigskyting iht. 
programmet 

Presisjons-
delen: 
5 minutter 
 
Hurtigdelen: 
3 minutter 

25 m 
standard-
pistol  

Menn  60 

5 
nye skiver etter 

de 15 første 
kon-kurranse-

skuddene i 
hurtigdelen  
og for hver 
femskudds 

serie i 
presisjons-

delen 

1 

1 serie à 5 
skudd bare i 150 
sekundersdelen 

6.3.2.5 

Etter hver 5- 
skudds- 
serie 

4 femskuddsserier på 
150, 20, 10 sekunder 

5 minutter 
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8.16.0 Tabell for pistolspesifikasjoner  

Våpentype 

 

1) Våpenvekt 
(maks.) 

2) Avtrekksvekt 
(min.) 

Målekasse 
(mm) 

Løpslengde 

 

Sikteradius 

Grep Andre spesifikasjoner 

10 m luftpistol 

 

1) 1500 g  

2) 500 g 

420 x 200 x 
50 

Bare kasse-
størrelsen 

Se under  Skal bare lades med en (1) kule. Rekyldempere 
og perforerte løpsforlengere er tillatt. 

50 m pistol 

 

1) Ingen 
begrensning 

2) Ingen 
begrensning 

Ingen 
begrens-
ning 

Ingen 
begrensning 

Ingen 
begrensning 

Spesialskjefte 
er tillatt  

Skal bare lades med en (1) patron. 

Skjefte som omslutter hånden er tillatt, forutsatt 
at det ikke dekker håndleddet. Nasjonalt 
gjelder: Revolver og pistol med magasin kan 
brukes, men må bare lades med en (1)patron 

25 m rand-
tenningspistol  

1) 1400 g 

2) 1000 g 
25 m grovpistol 1) 1400 g 

2) 1360 g 

 

300 x 150 x 
50 

153 mm 

 

220 mm 

 

Se under  

Munningsbremser, kompensatorer, perforerte løp 
eller andre innretninger som virker på liknende 
måte er forbudt. 

(a) Luftpistolgrep: Ingen del av skjeftet eller tilbehøret skal berøre noen del av håndleddet. Nedre håndstøtte skal ha en vinkel til grepet 
på minst 90 °. Dette gjelder håndstøtten foran og bak, og på begge sider av skjeftet. Oppadgående krumming av nedre håndstøtte 
og/eller tommelstøtten og/eller nedadgående krumming på siden motsatt tommelen er forbudt. Tommelstøtten må tillate tommelen å 
bevege seg fritt oppover. Grepet må ikke omslutte hånden. Krum overflate på skjefte og ramme, inkludert nedre håndstøtte og 
tommelstøtten i lengdeaksen på våpenet er tillatt. 

(b) 25m pistolgrep: (a) gjelder, med følgende tillegg: Den bakre del av rammen eller skjeftet som hviler på hånden mellom tommel og 
pekefinger skal ikke være lenger enn 30 mm. Avstanden måles vinkelrett på kjernelinjens forlengelse. 

(c) Vekten av våpenet måles med alt tilbehør, inkludert balansevekter og tomt magasin. 

(d) Målekasse: Våpenet måles med alt tilbehør på plass. En produksjonstoleranse på 0,0 mm til + 1.0 mm i den rektangulære 
målekassens dimensjoner er tillatt. 
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8.17.0 FIGURER 

 

 

tillatt 

 ikke tillatt 

 ikke tillatt 

 25 m randtenningspistol 
25 m grovpistol 

 

max. sikteavstand 

A: Jfr. art. 8.4.4.1 
B: Jfr. art. 8.4.2.1.1 

Oppad- og nedad-
gående krumming  
tillatt i lengdeaksen 

Kun 25 m pistoler: 
< 30 mm, målt  
parallelt med 
løpets kjernelinje 

Oppad- og nedad-
gående krumming  
tillatt i lengdeaksen 

max. 
50 mm 

220 mm 

A 

B 

>90
o 

>90
o 

 G
re

p
sa

ks
e 

>90
o 

Løpets kjernelinje 
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ISSF
 

25 m silhuettpistol menn 
Utregning av resultater etter 

funksjoneringsfeil 
A 

 

Serie og 1.   /   2.        Deløvelse & 
Skytelag   /   

Deløvelse 8s   /   6s   /   4s 

Tid for 
funksjon-
eringsfeil 

 

Standplass-
nummer  Skytterens 

navn  

Startnummer  Nasjonal-
itet  Dato  

For GODKJENT funksjoneringsfeil, sett inn "GF", for IKKE GODKJENT sett inn "IGF 0”, 
for IKKE AVFYRTE SKUDD sett inn” 0", (8.8.4.5.2.1.2): 

Skudd: 
 
Serie: 

Venstre 
Skjerm 

 
Skjerm 

Midtre 
Skjerm 

 
Skjerm 

Høyre 
Skjerm Total 

Konkurranse       

Funksjon-
eringsfeil 

Repetisjon 
      

Endelig resultat       

(Endelig resultat er summen av laveste verdi i de fem kolonnene, 8.8.4.5.2.1.4). 

Hvis funksjoneringsfeilen inntreffer i andre 
halvdel av en tiskuddsserie skal summen 

av de første fem treffene noteres; hvis ikke 
skal boksen være tom. 

Fore-
gående 

fem-
skudds-

serie: 

 
Korrekt 

tiskuddsr
esultat: 

 

Signatur - 
Standplassleder  Navn – Standplass-

leder (BLOKK)  

Signatur – Medlem av 
banejuryen  Navn – Medlem av 

banejuryen (BLOKK)  

Signatur –  
Klassifikasjonsleder  Signatur – Medlem av 

Klassifikasjonsjury  

Bekreftelse - Resultatet på 
utskriften fra datamaskinen er 

behandlet manuelt 
 Sign. – 

Tekn. leder  

Signatur – Medlem av 
Klassifikasjonsjuryen   Rettelse 

Ref.nr.  

NB: Når formularet er fylt ut av standplassleder skal det øyeblikkelig sendes til 
klassifikasjonskontoret. 
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ISSF
 

25 m pistol kvinner 
Presisjonsdel / Hurtigdel 

Utregning av resultater etter 
funksjoneringsfeil 

B  
 

Skyte-
lag 

 Serie   1. /  2.. /  3. /  4. /  5. /  6. 
Tid for 

funksjon-
eringsfeil 

 

Standplass 
nummer  Skytterens 

navn  

Startnummer  Nasjonalitet  Dato  

For GODKJENT funksjoneringsfeil, sett inn "GF", for IKKE GODKJENT sett inn "IGF 
0", for IKKE AVGITT SKUDD sett inn “0” (8.8.4.5.2.2.3): 

Skudd: 
Serie: 1 2 3 4 5 Total 

Konkurranse       

Funksjonerings-
feil 

Fullføring 
      

Endelig resultat       

(Endelig resultat er summen av de fem treffene 8.8.4.5.2.2.4). 

Hvis funksjoneringsfeilen inntreffer i 
andre halvdel av en tiskuddsserie skal 
summen av de første fem treffene not-
eres; hvis ikke skal boksen være tom. 

Fore-
gående 

fem-
skudds-

serie: 

 
Korrekt 

tiskuddsr
esultat: 

 

Signatur - 
Standplassleder  Navn – Standplass-

leder (BLOKK)  

Signatur – Medlem 
av banejuryen  Navn – Medlem av 

banejuryen (BLOKK)  

Signatur –  
Klassifikasjonsleder  Signatur – Medlem av 

Klassifikasjonsjury  

Bekreftelse - Resultatet på 
utskriften fra datamaskinen er 

behandlet manuelt 
 Sign. – 

Tekn.leder  

Signatur – Medlem av 
Klassifikasjonsjuryen   Rettelse 

Ref.nr.  

NB: Når formularet er fylt ut av standplassleder skal det øyeblikkelig sendes til 
klassifikasjonskontoret 
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ISSF
 

25 m grovpistol menn 
Presisjonsdel / Hurtigdel 

Utregning av resultater etter 
funksjoneringsfeil 

C 
 

Skytelag  Serie   1. /  2.. /  3. /  4. /  5. /  6. 
Tid for 

funksjon-
eringsfeil 

 

Standplass 
nummer  Skytterens 

navn  

Startnummer  Nasjonalitet  Dato  

For GODKJENT funksjoneringsfeil, sett inn "GF", for IKKE GODKJENT sett inn "IGF 
0", for IKKE AVGITT SKUDD sett inn “0” (8.8.4.5.2.2.3): 

Skudd: 
Serie: 1 2 3 4 5 Total 

Konkurranse       

Funksjonerings-
feil 

Fullføring 
      

Endelig resultat       

(Endelig resultat er summen av de fem treffene 8.8.4.5.2.2.4). 

Hvis funksjoneringsfeilen inntreffer i 
andre halvdel av en tiskuddsserie skal 
summen av de første fem treffene not-
eres; hvis ikke skal boksen være tom. 

Fore-
gående 

fem-
skudds-

serie: 

 
Korrekt 

tiskuddsr
esultat: 

 

Signatur - 
Standplassleder  Navn – Standplass-

leder (BLOKK)  

Signatur – Medlem 
av banejuryen  Navn – Medlem av 

banejuryen (BLOKK)  

Signatur –  
Klassifikasjonsleder  Signatur – Medlem av 

Klassifikasjonsjury  

Bekreftelse - Resultatet på 
utskriften fra datamaskinen er 

behandlet manuelt 
 Sign. – 

Tekn.leder  

Signatur – Medlem av 
Klassifikasjonsjuryen   Rettelse 

Ref.nr.  

NB: Når formularet er fylt ut av standplassleder skal det øyeblikkelig sendes til 
klassifikasjonskontoret 
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ISSF
 

25 m standardpistol menn 
 Utregning av resultater etter 

funksjoneringsfeil 
D 

 

Serie og 1.   /   2.  /  3.  / 4.      
Skytelag  

Deløvelse 150 /   20  /   10 sek 

Tid for 
funksjon-
eringsfeil 

 

Standplass-
nummer  Skytterens 

navn  

Startnummer  Nasjonalitet  Dato  

For GODKJENT funksjoneringsfeil, sett inn "GF", for IKKE GODKJENT sett inn "IGF 0", 
for IKKE AVGITT SKUDD sett inn “0” (8.8.4.5.2.1.6): 

Skudd: 
 
Serie: 

1 2 3 4 5 Total 

 
Konkurranse 

      

Funksjon-
eringsfeil 
Repetisjon 

      

 
Endelig 
resultat 

      

(Endelig resultat er summen av de fem laveste verdiene, 8.8.4.5.2.1.5). 

Hvis funksjoneringsfeilen inntreffer i 
andre halvdel av en tiskuddsserie, skal 
summen av de første fem treffene 
noteres; hvis ikke skal boksen være tom. 

Fore-
gående 

fem-
skudds
-serie: 

 Korrekt 
tiskudds-
resultat: 

 

Signatur - 
Standplassleder  Navn – Standplass-

leder (BLOKK)  

Signatur – Medlem av 
banejuryen  Navn – Medlem av 

banejuryen (BLOKK)  

Signatur –  
Klassifikasjonsleder  Signatur – Medlem av 

Klassifikasjonsjury  

Bekreftelse - Resultatet på 
utskriften fra datamaskinen er 

behandlet manuelt 
 Sign. – 

Tekn.leder  

Signatur – Medlem av 
Klassifikasjonsjuryen  Rettelse 

Ref.nr.  

NB: Når formularet er fylt ut av standplassleder skal det øyeblikkelig sendes til 
klassifikasjonskontoret 
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ISSF
 

AVVIKSRAPPORT 
 

FORMULAR 

AR 
 

Avviksrapportnummer:  
(En fortegnelse må finnes i baneprotokollen)  

Dato for hendelsen:  Tid for hendelsen:  

Øvelse:  Skyte-
lag: 

 Standplass  

Skytterens 
navn:  Deløvelse:  

Startnummer:  Land:  Serie:  

Kort beskrivelse av hendelsen: 
 

 

 

 

 

 

 

Signatur – Standplassl. 
som initierte rapporten  

Navn i 
blokk-
bokst. 

 Tid:  

Signatur - Medlem av 
banejuryen  

Navn i 
blokk-
bokst. 

 Tid:  

Signatur - 
Klassifikasjonsleder  

Navn i 
blokk-
bokst. 

 Tid:  

Signatur – Medlem av 
klassifikasjonsjuryen  

Navn i 
blokk-
bokst. 

 Tid:  

Signatur – Teknisk leder 
ansv. for rangering  

Navn i 
blokk-
bokst. 

 Tid:  

Referanse – rettelse av 
resultat  Ref:  

 
NB: Når formularet er fylt ut av banepersonellet skal det øyeblikkelig sendes til 

klassifikasjonskontoret.
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ISSF
 

KLASSIFIKASJONSKONTORET 
FORMULAR FOR PROTESTER PÅ 

RESULTATER 

PR 
 

Øvelse:  

Skytelag:  Eliminasjon/ 
Kvalifikasjon:  

Preliminært res. satt 
opp av (navn):  Tid:  

Dato:  Protesttiden slutt: Tid:  

INGEN protest 
(navn):  Resultatet bekreftet 

ELLER... 

Protest framsatt 
(Jfr. vedlagte protestformular) 

Tid for 
mottagelse av 

protesten: 
 

Resultatet ennå IKKE bekreftet 

Signatur - 
Klassifikasjonsleder:  Tid:  

Signatur – Medlem 
Klassifikasjonsjuryen:  Tid:  

Signatur – Teknisk 
leder ansv. for 

rangering: 
 Ref:  

 
NB: Når formularet er fylt ut av Organisasjonskomiteen skal det omgående sendes til 

klassifikasjonskontoret. 
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 8.18.0 Stikkordregister 
10 m / 50 m pistol – Avbrudd i mer enn fem minutter 8.6.5.1.3 
10 m / 50 m pistol – Avbrudd i mer enn tre minutter 8.6.5.1.1 
10 m / 50 m pistol – Ekstra skudd – annullering av siste avgitte skudd 8.8.5.4.5 
10 m / 50 m pistol – Ekstra skudd – ikke vist på monitoren 8.8.5.4.8 
10 m / 50 m pistol – Ekstra skudd – Pålegg om å avgi 8.8.5.4.2 
10 m / 50 m pistol – Feil på elektroniske skivesystemer 8.8.5.2 
10 m / 50 m pistol – Feil på en enkelt skive  8.8.5.3 
10 m / 50 m pistol – Flytte til en annen standplass 8.6.5.1.3 
10 m / 50 m pistol – Flytte til en reservestandplass  8.8.5.4.8 
10 m / 50 m pistol – For mange skudd i en øvelse 8.6.6.2.1.1 
10 m / 50 m pistol – For mange skudd i papirskiver 8.6.6.2.1.2 
10 m / 50 m pistol – Funksjoneringsfeil 8.8.2 
10 m / 50 m pistol – Funksjoneringsfeil – ikke skytterens feil  8.8.2.3 
10 m / 50 m pistol – Funksjoneringsfeil – maksimal tid for å reparere 
eller bytte et våpen  

8.8.2.1 

10 m / 50 m pistol – Gjenstående tid 8.6.4.4.4 
10 m / 50 m pistol – Gransking av juryen – ekstra skudd 8.8.5.4.4 
10 m / 50 m pistol – Klage på El-skiver under prøveserier 8.8.5.3.1 
10 m / 50 m pistol – Klage på svikt i visning av et skudd på monitoren      8.8.5.4 
10 m / 50 m pistol – Konkurranseregler 8.6.4.4 
10 m / 50 m pistol – Poengtrekk – Skudd avgitt før kommando START 8.6.4.4.3 
10 m / 50 m pistol – Prøveskudd 8.6.4.4.2 
10 m / 50 m pistol – Prøveskudd – funksjoneringsfeil 8.8.2.2 
10 m / 50 m pistol – Prøveskudd etter første konkurranseskudd 8.6.4.4.2 
10 m / 50 m pistol – Prøveskudd på en annen skytters 
konkurranseskive  

8.6.6.4.2.1 

10 m / 50 m pistol – Savnet skudd ikke funnet 8.8.5.4.7 
10 m / 50 m pistol – Skudd avgitt etter skytetidens utløp 8.6.4.4.3 
10 m / 50 m pistol – Skudd avgitt før kommando START 8.6.4.4.3 
10 m / 50 m pistol – Skudd mot feil skive – feilskyting ikke bekreftet  8.6.6.4.2.2 
10 m / 50 m pistol – Start 8.6.4.4.1 
10 m / 50 m pistol – Stopp 8.6.4.4.4.2 
10 m / 50 m pistol – Ureglementerte skudd 8.6.6.2.1 
10 m luftpistol – Kaliber 8.4.3 
10 m luftpistol – Ladning 8.4.3.1 
10 m pistol – Gass eller luftsylinder – skifte eller fylle 8.6.5.1.2 
10 m pistol – Innendørs baner – fordele standplasser  8.7.2 
10 m pistol – Skifte gass / luftsylinder under konkurransen 8.6.4.5.3 
10 m pistol – Spesielle regler 8.6.4.5 
10 m pistol – Tørravtrekk – under 10 m konkurranser 8.6.4.5.2 
10 m pistol – Utløse drivladningen i forberedelsestiden 8.6.4.5.1 
10 m pistol – Utløse drivladningen under konkurransen 8.6.4.5.2 
10m / 50m pistol – Poengtrekk ved skudd mot feil skive 8.6.6.4.2.1 
25 m funksjoneringsfeil – fullføre konkurransen – bestemt av juryen  8.8.3.3 
25 m øvelser 8.6.4.7 
25 m øvelser – Anvisning / notering – papirskiver 8.11.2.4 
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25 m øvelser – Avbrudd i mer enn 15 minutter 8.6.5.2.1 
25 m øvelser – Avgjøre årsaken til en funksjoneringsfeil 8.8.4.4 
25 m øvelser – Avgjøre: godkjent / ikke godkjent funksjoneringsfeil 8.8.4.5 
25 m øvelser – Dømming – Overvåket av juryen – papirskiver 8.11.2.3 
25 m øvelser – Dømming – papirskiver 8.11.2 
25 m øvelser – Dømming, offisielt på banen – papirskiver 8.11.3 
25 m øvelser – For mange prøveskudd avgitt 8.6.6.2.2.1.2 
25 m øvelser – For mange skudd avgitt 8.6.6.2.2.1. 
25 m øvelser – For mange treff 8.6.8 
25 m øvelser – For tidlig og for sene skudd 8.6.6.2.3 
25 m øvelser – For tidlig og for sene skudd – Poengtrekk 8.6.6.2.3.1 
25 m øvelser – Funksjoneringsfeil 8.8.4 
25 m øvelser – Funksjoneringsfeil under prøveserien 8.8.4.2 
25 m øvelser – Funksjoneringsfeil: Avbrutt serie 8.8.4.5.4 
25 m øvelser – Funksjoneringsfeil: omskyting / fullføre serien 8.8.4.5.3 
25 m øvelser – Ikke godkjente funksjoneringsfeil  8.8.4.3.2 
25 m øvelser – Kontroll av tidsstyring 8.6.4.7.2 
25 m øvelser – Lade med flere enn 5 patroner 8.6.4.7.3.1 
25 m øvelser – Ladning 8.6.4.7.3 
25 m øvelser – Langskudd – papirskiver 8.11.2.2 
25 m øvelser – Påberope seg funksjoneringsfeil 8.8.4.1 
25 m øvelser – Rette en funksjoneringsfeil 8.8.4.1.1 
25 m øvelser – Skudd mot feil skive 8.6.6.4.3 
25 m øvelser – Tidsstyring 8.6.9 
25 m øvelser – Tidtakingen starter 8.6.4.7.1 
25 m øvelser – Tøm våpen 8.6.4.7.4 
25 m øvelser – Uriktige kommandoer på standplass 8.6.6.3 
25 m øvelser – Uriktige kommandoer på standplass – poengtrekk 8.6.6.3.3 
25 m øvelser – Godkjent funksjoneringsfeil  8.8.4.3.1 
25 m pistol / 25 m grovpistol – Avbrytelser 8.6.5.2.3 
25 m pistol / 25 m grovpistol – Dømming – godkjent funksjoneringsfeil  8.8.4.5.2.2 
25 m pistol / 25 m grovpistol – For sent avgitte skudd i presisjonsdelen 8.6.6.2.3.2 
25 m pistol / 25 m grovpistol – Framgangsmåte etter godkjent 
funksjoneringsfeil 

8.8.4.5.2.2 

25 m pistol / 25 m grovpistol – Hurtigdelen 8.6.4.9.3 
25 m pistol / 25 m grovpistol – Presisjonsdelen 8.6.4.9.2 
25 m pistol / 25 m grovpistol – Program 8.6.4.9 
25 m pistol / 25 m grovpistol – Prøveserie 8.6.4.9.1 
25 m pistol / 25 m grovpistol – Starte en serie 8.6.4.9.4 
25 m pistol øvelser – Feil på elektroniske skivesystemer 8.8.5.6 
25 m pistol øvelser – Feil på en enkelt skive  8.8.5.6.4 
25 m pistol øvelser – Klage på svikt i visning av et skudd på monitoren 8.8.5.6.5 
25 m randtenningspistol – Kaliber 8.4.4.3 
50 m pistol – Eliminasjonsøvelser 8.7.3 
50 m pistol – Hvis øvelsen er delt i 2 deler 8.6.4.6 
50 m pistol – Kaliber  8.4.5 
50 m Pistol – Ladning 8.4.5.1 
50 m pistol – Skjefte som dekker hånden  8.4.5.2 
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Advarsel – Notere på avviksrapporten 8.9.6.1.1 
Advarsel – Utrykt ved gult kort  8.9.6.1.1 
Ammunisjon 8.4.6 
Annenskriver – Papirskiver 8.5.8 
Annullering av skudd  8.6.6.4.1.5 
Annullering av skudd – Skuddet er meldt savnet av en annen skytter 8.6.6.4.1.5.2 
Annullering av skudd – Skytteren har ikke avgitt skudd: bekreftet 8.6.6.4.1.5.1 
Antall skytelag – Eliminasjonsøvelser 8.7.3.2.1 
Anvendelse av reglene for alle pistoløvelser  8.1.1 
Anviserleder – Skiveoperatør – Papirskiver 8.5.4 
Åpne brudd på reglene 8.9.6.5.1 
Appeller 8.13.5 
Avbrudd lenger enn 15 minutter – 25 m øvelser 8.6.5.2.1 
Avbrutt serie – Funksjoneringsfeil i 25 m øvelser 8.8.4.5.4 
Avbrytelser – 10 m / 50 m Pistol – flytte til en annen standplass 8.6.5.1.3 
Avbrytelser – 10 m / 50 m Pistol – mer enn 3 minutter 8.6.5.1.1 
Avbrytelser – 10 m / 50 m Pistol – mer enn 5 minutter 8.6.5.1.3 
Avbrytelser – 25 m / Grovpistol 8.6.5.2.3 
Avbrytelser – Silhuettpistol / Standardpistol 8.6.5.2.2 
Avgi skudd etter kommando TØM VÅPEN / STOPP 8.2.5.5 
Avgi skudd før kommando LADNING / START 8.2.5.5 
Avgjørelse av klassifikasjonsjuryen / Elektronisk skive 8.13.4.2.3.2 
Avgjørelse tatt av klassifikasjonsjuryen / papirskiver 8.13.4.3.3 
Avtrekksvekt – Kontrollveiing – tilgjengelighet for skytterne 8.4.2.6.2 
Avtrekksvekt – Måling 8.4.2.6 
Avtrekksvekt – Måling – maksimum 3 forsøk 8.4.2.6.1 
Avtrekksvekt – Måling – stikkprøver 8.4.2.6.3 
Avviksrapport 8.9.7 
Bakkort 10 m / 50 m – Elektroniske skiver 8.6.3.5 
Bakskiver  8.6.3.3 
Bakskiver 25 m  8.6.3.31 
Bakskiver 25 m – Elektroniske skiver / 1 m bak 8.6.3.3.2 
Banesjefen 8.5.1 
Bekledning – Skytteren 8.4.7.1 
Bekledning – Som begrenser eller reduserer bevegeligheten 8.4.7.3 
Bekledning – Under seremonier 8.4.7.2.7 
Bekledningsregler – Generelt 8.4.7 
Bekreftelse på at våpen ikke er ladd 8.2.5.2 
Blender/skylapp 8.4.7.7 
Brudd på sikkerhetsreglene 8.9.6.8 
Bruk av våpen – Ett våpen pr. øvelse 8.4.1.1.1 
Bytte våpen  8.6.6.1.2 
Coaching mens konkurransen pågår 8.9.5 
Coaching, brudd på reglene av en lagleder 8.9.5.3 
Diskvalifikasjon – Forstyrre en skytter 8.9.6.6 
Diskvalifikasjon – Heve armen for tidlig 8.6.1.4 
Diskvalifikasjon – Overtredelse av sikkerhetsreglene 8.9.6.8 
Diskvalifikasjon – Rødt kort 8.9.6.3 
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Diskvalifikasjon – Røre et våpen eller magasin uten tillatelse 8.2.7.1 
Diskvalifikasjon – Skjulte overtredelser av reglene 8.9.6.5.2 
Diskvalifikasjon i finalen – Rangering 8.9.6.3.1 
Dømming – 25 m øvelser – Papirskiver 8.11.2 
Dømming – Anvisning / notering i 25 m øvelser – Papirskiver 8.11.2.4 
Dømming – Jfr. Tekniske regler, art. 6.8.0 8.11.0 
Dømming – Langskudd i 25 m øvelser – Papirskiver 8.11.2.2 
Dømming – Overvåket av juryen 25 m øvelser– Papirskiver 8.11.2.3 
Dømming – Papirskiver 8.11.0 
Dømming – Papirskiver 10 m / 50 m Pistol og 25m Pistol 8.11.1.1 
Dømming – Skudd som ikke treffer 8.11.1 
Dømming offisielt på banen – 25 m øvelser – Papirskiver 8.11.3 
Ekstra skudd – Pålegg om å avgi – 10 m / 50 m Pistol 8.8.5.4.2 
Ekstra skudd – Registrert og vist på monitoren – 10 m / 50 m Pistol 8.8.5.4.3 
Ekstra skudd – Savnet skudd – dømming 8.8.5.4.6 
Ekstra tid for å reparere et 25 m våpen, innvilget av juryen – 
funksjoneringsfeil 

8.8.3.2 

Ekstra tid innvilget av juryen – Flytte til en annen standplass 8.6.5.1.3 
Ekstra tid innvilget av juryen – For sen anvisning eller skifting av skiver 8.6.3.1.2.2 
Ekstra tid innvilget av juryen – Notering på resultatkortet /resultattavlen 8.6.5.3 
Ekstra tid innvilget av juryen – Stoppe skytingen i mer enn 5 minutter 8.6.5.1.3 
Elektroniske avtrekk 8.4.2.4 
Elektroniske skiver 8.6.3.2 
Elektroniske skiver – Framgangsmåte ved undersøkelse av 8.5.7.6.1 
Elektroniske skiver – Skytterens ansvar 8.6.3.2.1 
Eliminasjonskonkurranser – 50 m Pistol 8.7.3 
Eliminasjonskonkurranser – Antall skytelag 8.7.3.2.1 
Eliminasjonskonkurranser – Ikke kvalifiserte skyttere 8.7.3.3 
Eliminasjonskonkurranser – Kvalifiserte skyttere 8.7.3.1.2 
Eliminasjonskonkurranser – Lagkonkurranser 8.7.3.2 
Eliminasjonskonkurranser – Poenglikhet 8.7.3.4 
Eliminasjonskonkurranser – Utregning for kvalifiseringen 8.7.3.1.3 
Endelige offisielle resultater 8.14.7 
Endring av utstyr etter kontroll 8.10.7 
Erstatte en skytter 8.6.4.3 
Erstatte et 25 m våpen – funksjoneringsfeil – Utstyrskontroll 8.8.3.5 
Et våpen pr. øvelse – Bruk av våpen 8.4.1.1.1 
Feil på alle banens skiver 8.8.5.1 
Feil på elektroniske skivesystemer – 10 m / 50 m Pistol 8.8.5.2 
Feil på elektroniske skivesystemer – 25 m Pistol øvelser 8.8.5.6 
Feil på elektroniske skivesystemer / papirskivesystemer 8.8.5 
Feil på en enkelt skive – 10 m / 50 m Pistol 8.8.5.3 
Feil på en enkelt skive – 25 m Pistol øvelser 8.8.5.6.4 
Feil på papir eller gummibånd 8.8.5.5 
Feilaktig informasjon 8.9.6.7 
Finaler – 10 m / 50 m Pistol bekjentgjøring av resultater 8.14.6.1.5.1 
Finaler – 10 m / 50 m Pistol kommandoer 8.14.6.1.5 
Finaler – 10 m / 50 m Pistol konkurranseregler 8.14.6.1 
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Finaler – 10 m / 50 m Pistol prøveskudd 8.14.6.1.1 
Finaler – 10 m / 50 m Pistol: avgi mer enn ett skudd  8.14.6.1.5.4 
Finaler – 10 m / 50 m Pistol: skudd avgitt før START eller etter STOPP  8.14.6.1.5.3 
Finaler – 25 m Pistol 8.14.6.3 
Finaler – Antall startende 8.14.2.1 
Finaler – Avgjørelser i tilfelle poenglikhet 8.14.8 
Finaler – Avtrekksvekt, kontroll før finaler  8.14.4.1.2 
Finaler – Bruk av skivetrekk  8.14.6.1.5.5 
Finaler – Diskvalifikasjon – rangering 8.9.6.3.1 
Finaler – Dømming 8.14.7.4 
Finaler – Feil på finaleskivene 8.14.10.1 
Finaler – Forberedelsestid (Minutter) 8.14.4.5 
Finaler – Forberedelsestid 10 m / 50 m øvelser 8.14.4.2 
Finaler – Forberedelsestid 25 m øvelser 8.14.4.3 
Finaler – Forsinket starttid  8.14.5 
Finaler – Frammøte på banen  8.14.4.1 
Finaler – Frammøtetidspunkt trykket i det offisielle programmet 8.14.4.1.1 
Finaler – Fraværende finalister på starttidspunktet – rangering 8.14.5.1 
Finaler – Funksjoneringsfeil 8.14.9 
Finaler – Funksjoneringsfeil på en enkelt skive 8.14.10.6 
Finaler – Godkjent funksjoneringsfeil på et våpen 8.14.9.1 
Finaler – Ikke godkjent funksjoneringsfeil på et våpen 8.14.9.1 
Finaler – Konkurranseregler 8.14.6 
Finaler – Kvalifisering 8.14.2 
Finaler – Øvelser 8.14.1 
Finaler – Øvelser - Program  8.14.4 
Finaler – Poenglikhet 10 m / 50 m Pistol 8.14.8.1 
Finaler – Poenglikhet 25 m Pistol 8.14.8.3 
Finaler – Poenglikhet 25 m Silhuettpistol 8.14.8.2 
Finaler – Presentasjon av finalistene  8.14.4.2 & 3 
Finaler – Protester 8.14.7.3 
Finaler – Sikteøvelser  8.14.6.1.5.6 
Finaler – Silhuettpistol 8.14.6.2 
Finaler – Skiver – Antall skiver 8.14.3 
Finaler – Språk 8.14.4 
Finaler – Standplasser 8.14.2.2 
Finaler – Startidspunkt  8.14.5 
Finaler – Tørravtrekk forbudt 8.14.6.1.5.6 
Finaler – Utløse drivladningen i luftpistol  8.14.4.4 
Finaler i olympiske øvelser 8.14.0 
For mange prøveskudd avgitt – 25 m øvelser  8.6.6.2.2.1.2 
For mange skudd avgitt – 25 m øvelser  8.6.6.2.2.1.1 
For mange skudd i skiven – 2 tilfeller av 8.6.6.2.1.2.1 
For mange skudd i skiven – Flere enn 2 tilfeller  8.6.6.2.1.2.1 
For mange skudd i skiven – Overføre verdien av overflødige treff 8.6.6.2.1.2.2 
For mange treff i skiven – 25 m øvelser 8.6.8 
For sent avgitte skudd i presisjonsdelen – 25 m Pistol / 25 m Grovpistol 8.6.6.2.3.2 
Forberedelsestid 8.6.4.1 
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Forberedelsestid – Håndtere våpen, tørravtrekk, sikteøvelser 8.6.4.1.2 
Forberedelsestid – Prøveskiver, kontroll for konkurransen 8.6.4.1.1 
Forberedelsestid – Varighet 8.6.4.1.3 
Fordel – Urettmessige fordeler framfor andre 8.4.1.1 
Forstyrre en skytter 8.9.6.6 
Forstyrrelser 8.6.7 
Forstyrrelser – Påstand godkjent 8.6.7.1 
Forstyrrelser – Påstand ikke godkjent 8.6.7.2 
Forstyrrelser – Påstand ikke godkjent – poengtrekk 8.6.7.2.2.4 
Fortsette med et annet våpen (25 m pistol) – Funksjoneringsfeil 8.8.3.4 
Fotografering med blits 8.4.1.6 
Fullføre konkurransen – Bestemt av juryen – 25 m funksjoneringsfeil 8.8.3.3 
Funksjonærer 8.5.0 
Funksjoneringsfeil 8.8.0 
Funksjoneringsfeil – Ekstra tid for å reparere et 25 m våpen, tildelt av 
juryen  

8.8.3.2 

Funksjoneringsfeil – Formular finnes foran stikkordsregisteret 8.8.4.6 
Funksjoneringsfeil – Fortsette med et annet 25 m våpen  8.8.3.4 
Funksjoneringsfeil – Innbyttevåpen 25 m – Utstyrskontroll 8.8.3.5 
Funksjoneringsfeil – Maksimal tid for å reparere eller erstatte et 25 m 
våpen  

8.8.3.1 

Funksjoneringsfeil – Prøveserier i 25 m øvelser  8.8.3.6 
Funksjoneringsfeil på våpen – Tillatelse til å reparere våpenet 8.8.1. 
Funksjoneringsfeil på våpen – Informere juryen 8.8.1.1 
Generelt – Funksjoneringsfeil på et våpen – reparasjon / informasjon 8.8.1 
Generelt om våpen 8.1.0 
Generelt om våpen og utstyr 8.4.1 
Gjenoppta skyting etter STOPP 8.2.6 
Gjenta / fullføre en serie – Funksjoneringsfeil i 25 m øvelser 8.8.4.5.3 
Godkjent funksjoneringsfeil – 25 m øvelser 8.8.4.3.1 
Gransking av juryen – Ekstra skudd – 10 m / 50 m Pistol 8.8.5.4.4 
Grep 8.4.2.1 
Grovpistol – Kaliber 8.4.4.4 
Håndledd – Synlig fritt for støtte 8.6.1.1 
Håndtering av skiver 8.6.3 
Håndtering av våpen – Fjerne våpen under konkurransen 8.2.5 
Håndtering av våpen – Selvdisiplin 8.2.2 
Hørselsvern 8.2.8 
Høyrehendt skytter – Venstrehendt skytter 8.1.3 
Hvordan holde våpenet 8.6.1.1 
Hylsefangere 8.4.2.5 
Ikke godkjent funksjoneringsfeil – 25 m øvelser 8.8.4.3.2 
Ikke godkjent våpen eller utstyr 8.6.6.1.1 
Ikke kvalifisert skytter – Eliminasjonskonkurranser 8.7.3.3 
Ikke signert datautskriften – Elektroniske skiver 8.6.3.2.4 
Ilegge straff 8.9.6.1 
Individuell poenglikhet 8.12.1 
Individuell poenglikhet – ”Fullt hus”  8.12.1.1 
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Individuell poenglikhet 10 m / 50 m Pistol og for poenglikhet fra 4. plass 
i 25 m øvelser som ikke er avgjort ved omskyting 

8.12.2 

Individuell poenglikhet på de tre første plassene i 25 m i ikke-olympiske 
øvelser 

8.12.2.6 

Individuelle skyttere – Tildeling av standplasser 8.7.1.1 
Jury for overvåking ved skivene / Papirskiver 8.5.7 
Jury for overvåking ved skivene / Papirskiver – sette i pluggtolk 8.5.7.3 
Juryens rettigheter – Utstyr og klær 8.4.1.1 
Juryer – Banejury / Klassifikasjonsjury 8.5.0 
Juryer – Ekstra tid innvilget av juryen 8.6.5.1.3 
Juryer – For sen anvisning eller skifting av skiver  8.6.3.1.2.2 
Juryer – Jury for overvåking ved skivene / Papirskiver – sette i 
pluggtolk 

8.5.7.3 

Juryer – Jury for overvåking ved skivene/ Papirskiver  8.5.7 
Juryer – Klassifikasjonsjuryen Elektroniske skiver 8.5.7.6 
Kan ikke forevise kontrollkortet 8.6.6.1.4 
Kikkert 8.4.10.1 
Kikkerter 8.4.10.1 
Kjennskap til reglene 8.1.2 
Klage på svikt i visning av et skudd på monitoren – 10 m / 50 m Pistol 8.8.5.4 
Klage på svikt i visning av et skudd på monitoren – 25 m Pistol øvelser 8.8.5.6.5 
Klarstilling – Armen ikke senket tilstrekkelig  8.6.1.4 
Klarstilling – Heve armen for tidlig 8.6.1.4 
Klarstilling 25 m øvelser 8.6.1.3 
Klassifikasjonsjuryen – Avgjørelser / Elektroniske skiver 8.13.4.2.3.2 
Klassifikasjonsjuryen – Avgjørelser / papirskiver 8.13.4.3.3 
Klassifikasjonsjuryen – Elektroniske skiver 8.5.7.6 
Kommando LADNING / START – TØM VÅPEN / STOPP gitt av 
standplassledere 

8.2.7 

Kommersiell merking 8.4.7.6 
Kompensatorer 8.16.0 
Konkurranseregler 8.6.4 
Kontakt mellom laglederen – og skytteren 8.9.5.2 
Kontakt mellom skytteren – og andre 8.9.5.1 
Kontroll ark 25 m – Elektroniske skiver 8.6.3.4 
Korrigerende briller 8.4.2.3.2 
Korrigerende linser 8.4.2.3.1 
Krav for å arrangere eliminasjonsskyting 8.7.3.1 
Krav til alle våpen 8.4.2 
Krav til baner og skiver 8.3.0 
Krav til sikkerhet 8.2.1 
Kvinneøvelser 8.1.4 
Ladning før kommando LADNING / START 8.2.5.4 
Lag – Tildeling av standplasser 8.7.1.1 
Lagkonkurranser – Eliminasjonsøvelser 8.7.3.2 
Lagleder 8.9.2 
Laglederens ansvar 8.9.3 
Langskudd – 25 m øvelser – Papirskiver 8.11.2.2 
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Legge ned våpenet 8.2.5.6 
Like resultater – Eliminasjonsøvelser  8.7.3.4 
Loddtrekning av standplasser for finalen 8.12.2.5.1 
Løp 8.16.0 
Løpets senterlinje – 25 m våpen 8.4.4.1 
Lydproduserende utstyr 8.4.1.3 
Lysfilter 8.4.2.3.1 + 2 
Magnum ammunisjon 8.4.6 
Maksimal tid for å reparere eller erstatte et 25 m våpen – 
Funksjoneringsfeil 

8.8.3.1 

Måle løpslengden – 25 m våpen 8.4.4.2 
Målekasse 8.16.0 
Mannsøvelser 8.1.4 
Melde fra til juryen – Ekstra skudd – 10 m / 50 m Pistol 8.8.5.4.3 
Mobiltelefoner 8.4.1.4 
Monitor – Synlighet 8.6.3.2.2 
Munningsbrems 8.16.0 
Muntlige protester 8.13.2 
Notere på avviksrapporten 8.9.7 
Ny kontroll av våpen  8.6.6.1.2.1 
Offisielle resultater etter finale 8.14.7 
Omskytingsregler 25 m 8.12.2.6.2 
Overføre verdien av overflødige treff – For mange treff i skiven 8.6.6.2.1.2.2 
Overføre verdien av overflødige treff – Tilbaketellingssituasjon 8.6.6.2.1.2.3 
Overtredelser – Gradert av juryen 8.9.6.5 
Overtredelser og disiplinærbestemmelser 8.6.6 
Overtredelser og disiplinærbestemmelser – Juryens håndtering / 
gransking 

8.6.6.1 

Øyebeskyttelse 8.2.9 
Papirskiver – 10 m luftpistol 8.6.3.1.1 
Papirskiver – 10 m luftpistol: bytte skiver 8.6.3.1.1.1 
Papirskiver – 10 m luftpistol: legge skivene bak etter hver 10 skudds 
serie  

8.6.3.1.1.2 

Papirskiver – 50 m Pistol 8.6.3.1.2 
Papirskiver – 50 m Pistol: bytte skiver 8.6.3.1.2.1 
Papirskiver – 50 m Pistol: for sakte anvisning eller skifting 8.6.3.1.2.2 
Papirskiver – Håndtering av skiver 8.6.3.1 
Peke med våpen – Sikker retning / oppbevare i våpenkoffert 8.2.5.1 
Pistoløvelser: jfr. TABELL FOR PISTOLØVELSER, art. 8.15.0 8.6.2 
Poenglikhet – For å komme til finale 8.12.2.5 
Poenglikhet – Generelt 8.12.0 
Poenglikhet – Omskyting før finalen i Silhuettpistoløvelsen 8.12.2.5.2 
Poenglikhet lag 8.12.3 
Poengtrekk – 25 m øvelser – For mange prøveskudd avgitt 8.6.6.2.2.1.2 
Poengtrekk – 25 m øvelser – For mange skudd avgitt 8.6.6.2.2.1.1 
Poengtrekk – Åpne brudd på reglene 8.9.6.5.1 
Poengtrekk – Armen ikke tilstrekkelig senket 8.6.1.4 
Poengtrekk – Coaching, brudd på reglene 8.9.5.3 
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Poengtrekk – Feilaktig informasjon 8.9.6.7 
Poengtrekk – Feilaktig kommando på standplass – 25 m øvelser 8.6.6.3.3 
Poengtrekk – For tidlig og for sent avgitte skudd – 25 m øvelser 8.6.6.2.3.1 
Poengtrekk – Forstyrre en skytter 8.9.6.6 
Poengtrekk – Forstyrrelser – påstand ikke godtatt  8.6.7.2.2.4 
Poengtrekk – Generelt / i en serie 8.9.8 
Poengtrekk – Grønt kort 8.9.6.2 
Poengtrekk – Ikke godkjent våpen eller utstyr 8.6.6.1.1 
Poengtrekk – Ikke i stand til å framskaffe kontrollkortet 8.6.6.1.4 
Poengtrekk – Klage på el-skiver under prøveserien 8.8.5.3.2 
Poengtrekk – Lade med flere enn 5 patroner 8.6.4.7.3.1 
Poengtrekk – Notere på en avviksrapport 8.9.6.2 
Poengtrekk – Skytteren forsinker konkurransen 8.9.6.9 
Poengtrekk – Tidsstyring – 25 m øvelser – påstand ikke godtatt  8.6.9.2 
Poengtrekk – Utløse drivladningen – 10 m Pistol 8.6.4.5.1 
Program – Eliminasjonsøvelser 8.7.3.1.1 
Programmer, Prosedyrer og konkurranseregler 8.6.0 
Protest og appellgebyrer 8.13.1 
Protest på dømming 8.13.4 
Protest på skuddverdier på elektroniske skiver  8.8.6 
Protester og appeller 8.13.0 
Protester på resultater – Elektroiske skiver 8.13.4.2 
Protester på resultater – Papirskiver 8.13.4.3 
Protesttid 8.13.4.1 
Prøveserier i 25 m øvelser – Funksjoneringsfeil 8.8.3.6 
Prøveskive – Konkurranseskive, skifting av skytteren (el-skive) 8.6.3.2.1 
Reglementets ånd 8.4.1.1 
Regler for oppførsel for skyttere og lagledere 8.9.0 
Reklame, sponsing 8.4.7.6 
Resultatfører – Papirskiver 8.5.3 
Røking 8.4.1.5 
Røre et våpen eller magasin uten tillatelse 8.2.7.1 
Samtaler nær standplass 8.9.1 
Sen ankomst 8.6.6.1.3 
Sen anvisning eller skifting av skiver: papirskiver – 50 m Pistol 8.6.3.1.2.2 
Signere på datautskriften – Elektroniske skiver 8.6.3.2.3 
Sikkerhet 8.2.0 
Sikteøvelser 8.2.5.3 
Sikter 8.4.2.3 
Silhuettpistol – Avbrytelser 8.6.5.2.2 
Silhuettpistol – Dømming ved godkjent funksjoneringsfeil (GF) 8.8.4.5.2.1.4 
Silhuettpistol – Elektroniske skiver – pause på ett minutt 8.6.4.8.9 
Silhuettpistol – Framgangsmåte etter godkjent funksjoneringsfeil 8.8.4.5.2 
Silhuettpistol – Klarstilling 8.6.4.8.6 
Silhuettpistol – Kommandoer 8.6.4.8.5 
Silhuettpistol – Øvelser over 1 dag – Tildeling av standplasser 8.7.4.3 
Silhuettpistol – Øvelser over 2 dager – Tildeling av standplasser 8.7.4.4 
Silhuettpistol – Program 8.6.4.8 
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Silhuettpistol – Prøveserie 8.6.4.8.1 
Silhuettpistol – Rope ut serier 8.6.4.8.4 
Silhuettpistol – Skiven svinger fram etter 3 sekunder 8.6.4.8.7 
Silhuettpistol – Skyte om på samme visningstid 8.6.4.8.3 
Silhuettpistol – Skyte på kommando 8.6.4.8.2 
Silhuettpistol – Start på serien 8.6.4.8.8 
Silhuettpistol – Tildeling av standplasser 8.7.4 
Skifte eller etterfylle – Gass eller luftsylinder – 10 m Pistol 8.6.5.1.2 
Skiveassistent 8.5.10 
Skiveleder – Elektroniske skiver 8.5.5.3 
Skiveleder – Papirskiver 8.5.5 
Skiveoperatør 8.5.9 
Skjulte overtredelser av reglene  8.9.6.5.2 
Sko 8.4.7.4 
Skriftlige protester 8.13.3 
Skudd på feil skive 8.6.6.4 
Skudd på feil skive – 25 m øvelser 8.6.6.4.3 
Skudd på feil skive – Annullering av skudd 8.6.6.4.1.5 
Skudd på feil skive – Dømming  8.6.6.4.1 
Skudd på feil skive – Ikke bekreftet av standplassleder 8.6.6.4.1.4 
Skudd på feil skive – Skytteren avga ikke skudd: bekreftet av 
standplassleder 

8.6.6.4.1.3 

Skudd på feil skive – Skytteren mottar et bekreftet feilskudd 8.6.6.4.1.1 
Skudd på feil skive – Skytteren vedkjenner seg ikke skudd på feil skive 8.6.6.4.1.2 
Skytingen stoppes av et jurymedlem / standplassleder i sikkerhetens 
interesse 

8.2.3 

Skytteren forsinker konkurransen 8.9.6.9 
Skytteren skal melde seg klar til å skyte 8.9.4 
Spesielle krav til 25 m Pistoler 8.4.4 
Sponsing 8.4.7.6 
Standardpistol – Avbrytelser 8.6.5.2.2 
Standardpistol – Dømming ved godkjent funksjoneringsfeil (GF) 8.8.4.5.2.1.5 
Standardpistol – Framgangsmåte etter godkjent funksjoneringsfeil 8.8.4.5.2 
Standardpistol – Kommandoer 8.6.4.10.3 
Standardpistol – Øvelsen delt i 2 deler 8.6.4.10.6 
Standardpistol – Program 8.6.4.10 
Standardpistol – Prøveserie 8.6.4.10.1 
Standardpistol – Rope ut serier 8.6.4.10.2 
Standardpistol – Start på serien 8.6.4.10.5 
Standplassleder 8.5.2 
Start  8.6.4.2 
Start(Bib)nummer 8.4.7.5 
Startberettigelse  8.4.7.6 
Stilling  8.6.1 
STOPP skytingen 8.2.6 
Straff for overtredelse av reglene 8.9.6 
Straffekort, størrelse 8.9.6.4 
Tekniske ledere – Elektroniske skiver 8.5.6 
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Tidsstyring – 25 m øvelser 8.6.9 
Tidsstyring – 25 m øvelser – påstand etter at serien er avslutter 8.6.9.5 
Tidsstyring – 25 m øvelser – påstand godkjent 8.6.9.1 
Tidsstyring – 25 m øvelser – påstand ikke godkjent 8.6.9.2 
Tidsstyring – 25 m øvelser – påstand ikke godkjent – poengtrekk 8.6.9.2 
Tidsstyring – 25 m øvelser – skytteren avgir skudd og stopper 8.6.9.4 
Tidsstyring – 25 m øvelser – skytteren avgir det første skuddet 8.6.9.3 
Tilbaketellingssituasjonen – Overføre verdien av overflødige treff 8.6.6.2.1.2.3 
Tilbehør 8.4.10 
Tildeling av standplasser 8.7.0 
Tildeling av standplasser – 25 m Rapid Fire Pistol  8.7.4 
Tildeling avstandplasser – Grunnprinsipper 8.7.1 
Tørravtrekk 8.2.5.3 
Tørravtrekk – Definisjon 8.2.5.3.1 
Trekk – For mange skudd i skiven 8.6.6.2.1.2.1 
Trekke en skytter fra konkurransen 8.6.4.3.1 
Ureglementerte skudd 8.6.6.2 
Ureglementerte skudd – 10 m / 50 m Pistol 8.6.6.2.1 
Urettmessige fordeler framfor andre 8.4.1.1 
Uriktig kommando på banen – 25 m øvelser 8.6.6.3 
Utstyr og ammunisjon 8.4.0 
Utstyrskontroll 8.10.0 
Utstyrskontroll – Gyldighet 8.10.9 
Utstyrskontroll – Informasjon til skyttere og lagledere 8.10.3 
Utstyrskontroll – Merking av utstyr og våpen 8.10.6 
Utstyrskontroll – Ny kontroll 8.10.8 
Utstyrskontroll – Organisasjonskomiteens plikter 8.10.1 
Utstyrskontroll – Overvåking av juryen 8.10.4 
Utstyrskontroll – Registrering 8.10.5 
Utstyrskontroll i sikkerhetens interesse 8.2.4 
Våpen ut av/tilbake i våpenkofferten 8.2.5.1 
Våpenet skal peke mot skivene/nedslagsfeltet før og under serien  8.6.1.2 
Venstrehendt skytter – Høyrehendt skytter 8.1.3 
Vindvimpler 8.4.1.2 
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8.20 10 m Femskudds luftpistol 
8.20.1 10 m Femskudds luftpistol 

 Ethvert 4,5 mm (kal..177) våpen som drives med komprimert luft 
eller gass kan brukes. 

8.20.1.1 Våpen som brukes i 10 m Femskudds luftpistoløvelsen må ha 
magasin som kan lades med fem (5) kuler. 

8.20.2 Generelt 

8.20.2.1 Forberedelsestid – Offisiell trening 

 10m luftpistol fallfigur 3 minutter 

 10m luftpistol standard 3 minutter 

8.20.2.2 Før hver serie må skytteren senke armen. Våpenet kan støttes 
mot benken eller skytebordet. 

8.20.2.3 En serie anses å ha startet i det øyeblikk kommandoen KLAR er 
gitt. Ethvert skudd avgitt etter dette teller i konkurransen. 

8.20.2.4 Under offisiell trening må 10m luftpistolskiver av papir stilles til 
rådighet for skytterne, slik at de kan justere siktene. (Jfr. art. 
6.3.2.6) 

8.20.2.5 Før hver deløvelse begynner, kan skytteren avgi en (1) 
prøveserie à fem (5) skudd på ti (10) sekunder. 

8.20.2.6 All skyting (prøveskudds- og konkurranseserier) skal skje på 
kommando. Alle skyttere innen samme baneseksjon må skyte 
samtidig, men arrangører kan innrette seg slik at flere enn en 
baneseksjon skyter samtidig under felles kommando. 

8.20.3 10 m luftpistol fallfigur 

 Programmet består av 40 konkurranseskudd for menn/junior 
menn og 30 konkurranseskudd for kvinner/junior kvinner, fordelt 
på serier à fem (5) skudd som avgis på ti (10) sekunder. Det 
avgis ett skudd på hver av de fem (5) fallfigurene innenfor den 
tidsbegrensning som er gitt for serien. 

8.20.3.1 Når standplassleder kommanderer LADNING, skal skytterne 
innen ett (1) minutt forberede seg til serien. 

8.20.3.2 Når ett (1) minutt er gått gir standplassleder kommandoene: 

8.20.3.2.1 Konvensjonelle skiver  

 Tiden kontrolleres med stoppeklokker. 

 "KLAR 3-2-1-START". 

 Kommando START er signalet for å avgi skudd. 
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 Etter ti (10) sekunder STOPP. 

 Skudd som avgis etter kommando STOPP dømmes bom (null). 

8.20.3.2.2 Elektroniske skiver 

  "KLAR" De røde lampene tennes. 

 "3-2-1-START" Kommando START er signalet for å avgi 
skudd. 

 De røde lampene slukkes og gir signal om å avgi skudd. 

 Etter ti (10) sekunder tennes de røde lampene og skivene 
sperres. 

8.20.3.3 Dømming 

 Det dømmes treff for alle skiver som faller i løpet av skytetiden 
på ti (10) sekunder. Ethvert treff dømmes som ett (1) poeng. For 
tidlig og for sent avgitte skudd dømmes bom. Etter hver serie à 
fem (5) skudd skal alle nedskutte skiver i hver gruppe telles opp, 
ropes ut til skytterne og noteres på resultatkortet. 

8.20.3.4 Poenglikhet på de tre (3) første plassene skal avgjøres ved 
omskyting. Annen poenglikhet skal avgjøres ved å telle tilbake i 
fem (5) skudds serier. Ved fortsatt poenglikhet skal skytterne 
rangeres likt. 

8.20.4 10 m luftpistol standardøvelsen 

 Programmet består av 40 konkurranseskudd for menn/junior 
menn og 30 konkurranseskudd for kvinner/junior kvinner, fordelt 
på serier à fem (5) skudd som avgis på ti (10) sekunder. I hver 
serie avgis fem skudd mot en stasjonær luftpistolskive (Jfr. 
art.6.3.2.6) innenfor den tidsbegrensning som er gitt for serien. 

8.20.4.1 Når standplassleder kommanderer LADNING, skal skytterne 
innen ett (1) minutt forberede seg til serien. 

8.20.4.2 Når ett (1) minutt er gått gir standplassleder kommandoene: 

 Tiden kontrolleres med stoppeklokker. 

 "KLAR 3-2-1-START". 

 Kommando START er signalet for å avgi skudd. 

 Etter ti (10) sekunder STOPP. 

 Skudd avgitt etter kommando STOPP dømmes bom (null). 
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8.20.4.3 Dømming 

 Alle skudd avgitt i løpet av skytetiden på ti (10) sekunder skal 
dømmes. For tidlig og for sent avgitte skudd dømmes bom (null). 

8.20.4.4 Poenglikhet på de tre (3) første plassene skal avgjøres ved 
omskyting. Annen poenglikhet skal avgjøres ved å telle tilbake i 
fem (5) skudds serier. Ved fortsatt poenglikhet skal skytterne 
rangeres likt. 

8.20.5 Avbrytelser 

 Hvis skytingen blir avbrutt uten at det er skytterens feil, på grunn 
av sikkerhet eller tekniske forhold: 

8.20.5.1 har avbruddet vart i mer enn femten (15) minutter, skal juryen 
innvilge en ekstra prøveserie à fem (5) skudd: 

8.20.5.2 i 10 m luftpistol fallfigurøvelsen /10 m luftpistol standard-
øvelsen skal den avbrutte serien annulleres og skytes om. 
Omskytningsresultatet skal noteres og godskrives skytteren; 

8.20.5.3 all tilleggstid tildelt av juryen eller standplassledere skal noteres 
klart og tydelig, med angivelse av årsak, på resultatførerens 
resultatkort og på resultattavlen hvor det er godt synlig for 
skytteren. 

8.20.6 Forstyrrelser 

 Mener en skytter at han blir forstyrret under avgivelse av et 
skudd, skal han rette våpenet mot skivene og umiddelbart 
informere standplassleder eller jurymedlem ved å løfte den 
ledige hånden uten å forstyrre de andre skytterne. 

8.20.6.1 Godtas påstanden: 

8.20.6.1.1 skal serien annulleres, og skytteren kan skyte om serien. 

8.20.6.2 Hvis påstanden ikke godtas: 

8.20.6.2.1 har skytteren fullført serien, skal skuddet eller serien 
godskrives ham; 

8.20.6.2.2 har skytteren ikke fullført serien på grunn av den påståtte 
forstyrrelse, kan han skyte om serien. Dømming og straff skjer 
slik: 

8.20.6.2.3 i 10 m luftpistol fallfigurøvelsen kan skytteren skyte serien, men 
skal straffes med trekk av ett (1) treff fra resultatet i serien; 

8.20.6.2.4 i 10 m luftpistol standardøvelsen skal resultatet noteres som 
summen av de fem (5) laveste treffverdier på skiven. 

8.20.6.2.4.1 Det skal også trekkes to (2) poeng fra resultatet i den serien som 
er skutt om. 



 

   - 85 - 

8.20.6.2.5 I alle omskytinger skal alle fem (5) skudd avgis mot skiven. 
Skudd som ikke avgis eller ikke treffer skiven, skal dømmes bom 
(null). 

8.20.7 Funksjoneringsfeil 

8.20.7.1 Hvis et skudd ikke blir avgitt på grunn av en funksjoneringsfeil, 
og skytteren ønsker å påberope seg funksjoneringsfeil, skal han 
omgående rette våpenet mot skivene, beholde grepet, og 
informere standplassleder ved å løfte den ledige hånden uten å 
forstyrre andre skyttere.  

8.20.7.1.1 En skytter kan prøve å rette en funksjoneringsfeil og fortsette 
serien. Etter å ha prøvd å rette den kan han ikke påberope seg 
godkjent funksjoneringsfeil med mindre årsaken er at en del 
av våpenet er så skadet at våpenet ikke funksjonerer. 

8.20.7.2 Opptrer en funksjoneringsfeil i prøveserien, skal den ikke 
registreres som funksjoneringsfeil. Prøveserien kan skytes om. 

8.20.7.3 Antall avgitte skudd noteres og serien skytes om. 

8.20.7.4 Dømming: GODKJENT FUNKSJONERINGSFEIL 

8.20.7.4.1 10 m luftpistol fallfigur 

 Ved godkjent funksjoneringsfeil: resultatet på hver skive noteres  

 I omskytingen vil treff kun bli godskrevet på de skivene som er 
truffet, men som ikke ble dømt bom (null) før 
funksjoneringsfeilen oppsto.  

 En skive som fikk et treff før funksjoneringsfeilen oppsto, men 
som etterpå fikk en bom (null), skal dømmes bom (null). 

8.20.7.4.2 10 m luftpistol standardøvelsen 

 Resultatet noteres med de fem (5) laveste treffverdier på skiven. 
Skytteren må avgi alle fem (5) skudd mot skiven i omskytingen. 
Skudd som ikke avgis eller ikke treffer skiven i omskytingen, skal 
noteres og dømmes bom (null). (Ny skive må settes opp for 
omskytingen.) 
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8.20.7.5 Dømming: IKKE GODKJENT FUNKSJONERINGSFEIL 

8.20.7.5.1 10 m luftpistol fallfigur 

 Resultatet noteres som summen av de nedfelte skivene.. 

8.20.7.5.2 10 m luftpistol standardøvelsen 

 Resultatet noteres som summen av de avfyrte skudd. 

8.20.7.6 Omskyting av en serie på grunn av funksjoneringsfeil tillates 
bare: 

 i tilfelle godkjent funksjoneringsfeil og bare en gang i 10 m luftpistol 
fallfigurprogrammet / 10 m luftpistol standardprogrammet. 

8.20.8 Uriktige kommandoer 10m femskudds luftpistol 

8.20.8.1 Hvis skytteren ønsker å protestere fordi det er gitt uriktig 
kommando og/eller at standplassleder har opptrådt feil, skal 
skytteren holde våpenet rettet mot skivene og løfte den ledige 
hånden. Så snart serien er slutt skal han informere 
standplassleder eller jurymedlem. 

8.20.8.2 Hvis påstanden godtas, skal skytteren få skyte serien. 

8.20.8.3 Hvis påstanden ikke godtas, kan skytteren skyte serien, men 
han skal straffes med trekk av ett (1) treff i 10 m luftpistol 
fallfigurprogrammet eller to (2) poeng i 10 m luftpistol 
standardprogrammet fra resultatet i serien. 

8.20.8.4 Har skytteren avgitt et skudd etter at uriktig kommando er gitt 
og/eller feil opptreden registrert, skal protesten ikke godtas. 

8.20.9 Skiver 
8.20.9.1 10 m luftpistol fallfigur 

 
Diameter på det sorte sikteområdet er 59,5 mm, med toleranse + 0,2 mm 
Diameter på åpningen (hullet) er 30,0 mm, med toleranse + 0,2 mm 

Skivene kan ha en elektronisk tidtakermekanisme med signaliserende lamper, og 
sperrede fallskiver før START og etter STOPP. Tiden kan også kontrolleres med 
stoppeklokker. 
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8.20.10 Andre spesifikasjoner 

Øvelse Antall 
prøveskudd 

Skiver Dømming Skudd, tid 

 

Forbered-
elsestid 

10 m luftpistol. 
Fem skivers 

øvelse for menn  
og junior menn 

1 serie à 5 
skudd på 10 

sek. 

Se 
ovenfor 

etter hver 

5 skudds 
serie 

8 femskudds 
serier på 10 

sek. 

3 minutter 

10 m luftpistol. 
Fem skivers 

øvelse for kvinner 
og junior kvinner 

1 serie à 5 
skudd på 10 

sek. 

Se 
ovenfor 

etter hver 

5 skudds 
serie 

6 femskudds 
serier på 10 

sek. 

3 minutter 

10 m luftpistol. 
Standard øvelse 

for menn og junior 
menn 

1 serie à 5 
skudd på 10 

sek. 

6.3.2.6 etter hver 

5 skudds 
serie 

8 femskudds 
serier på 10 

sek. 

3 minutter 

10 m luftpistol. 
Standard øvelse 
for kvinner og 
junior kvinner 

1 serie à 5 
skudd på 10 

sek. 

6.3.2.6 etter hver 

5 skudds 
serie 

6 femskudds 
serier på 10 

sek. 

3 minutter 

Øvelse /Pistol 

 

a) Maksimal 
vekt 

b) 
Avtrekksvekt 

Maksimal 
løpslengde - 
Sikteradius 

Andre spesifikasjoner 

10 m luftpistol. 
Fem skivers 

øvelse 

10 m luftpistol. 
Standard øvelse 

a) 1500 g 

b) Ingen 
restriksjoner 

Bare 
kassestørrelsen 

420 mm x 
200 mm x 

50 mm 

Magasinet lades med fem 
(5) kuler. Munningsbrems 
og perforerte løps-
forlengere er tillatt. 

Grep: Ingen del av skjeftet eller tilbehøret skal omslutte hånden. Håndstøtten skal 
ha en vinkel til grepet på minst 90 grader. Oppadgående krumming av hånd- 
og/eller tommelstøtten og/eller nedadgående krumming på siden motsatt tommelen 
er forbudt. Tommelstøtten må tillate tommelen å bevege seg fritt oppover. Krom 
overflate på skjefte og ramme, inkludert nedre hånd- og/eller tommelstøtte, i 
lengdeaksen på våpenet er imidlertid tillatt. 

Våpenet veies med alt tilbehør, inkludert balansevekter og tomt magasin. 

En produksjonstoleranse på 0,0 mm til + 1,0 mm i den rektangulære 
målekassens dimensjoner er tillatt. 
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NASJONALE PROGRAM/BESTEMMELSER 
 
8.25 FELTSKYTING 90 

8.25.1 Generelt  
8.25.2 Spesielle sikkerhetsregler for feltskyting  
8.25.3 Alminnelige konkurranseregler  
8.25.4 Bekledning og personlig utstyr  
8.25.5 Spesielle regler for NM  
8.25.6 Klasseføring  
   
8.26 SPESIALFELT 100 

8.26.1 Spesialpistol  
8.26.2 Spesialrevolver  
8.26.3 Magnumfelt 1 og 2  
8.26.4 Klasseføring  
   
8.27 HURTIGPISTOL 102 

8.27.1 Våpengrupper  
8.27.2 Program  
8.27.3 Skivemateriell  
8.27.4 Funksjoneringsfeil  
8.27.5 Rangering ved poenglikhet  
8.27.6 Klasseføring  
   
8.28 FRIPISTOL- B 103 

8.28.1 Våpengruppe   
8.28.2 Program  
8.28.3 Skivemateriell  
8.28.4 Funksjoneringsfeil  
8.28.5 Rangering ved poenglikhet  
8.28.6 Klasseføring  
   
 BESTEMMELSER FOR UNGDOMSKLASSER 104 

 LANDSSTEVNE FOR REKRUTTER 104 

 REGLEMENT FOR REKRUTTSKYTINGEN  105 

 GODKJENNING AV REKORDER 105 

 SAMMENSATTE LAG 105 
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8.25 FELTSKYTING 
 

8.25.1 GENERELT 
  

Feltskyting med pistol/ revolver er egen skytegren på linje med de 
øvrige skytegrenene - silhuettpistol, fripistol, luftpistol, standardpistol, 
hurtigpistol og grov/ finpistol VM-program. Om anmeldelser fra 
klubber/lag som ønsker å arrangere åpne feltskytterstevner gjelder 
således samme regler som for de øvrige skytegrener. 
Dette gjelder også mesterskapene. 
Jfr. Fellesreglementet kapittel 5. 
 

8.25.2 SPESIELLE SIKKERHETSREGLER FOR FELTSKYTING 
 
8.25.2.1 

 
Godkjent skytefelt skal nyttes. Hvis det skal brukes felt som tidligere 
ikke er godkjent som skytefelt, må arrangøren på forhånd innhente 
godkjennelse for skytingen fra ansvarlige myndigheter. 

 
8.25.2.2 

 
Nødvendige varselskilter/ poster skal settes ut, eventuelt med andre 
pålagte sikkerhetsforanstaltninger i det enkelte tilfelle (for eksempel 
annonsering i dagspressen). 

 
8.25.2.3 

 
For vaktpostene skal det utarbeides egen skriftlig instruks. 

 
8.25.2.4 

 
Dersom det i selve målfeltet skal oppholde seg hjelpemannskaper, må 
naturlige eller for anledningen bygde anvisergraver/ voller anordnes. 
Vollen må være sikret for gjennomslag av prosjektiler, og må gi 
beskyttelse mot rikosjetter. 
 
Merknad 

Det anmodes om at skytterne bruker vernebriller under all skyting 
med pistol/ revolver, spesielt i feltskyting. 
 

8.25.3 ALMINNELIGE KONKURRANSEREGLER 
 
8.25.3.1 

 
Våpen 

 Skytingen arrangeres i 4 våpengrupper - finfelt, grovfelt, militærfelt og 
revolverfelt. 

 
8.25.3.1.1 

 
Finfelt 

 Finpistol iht. ISSFs bestemmelser. 
Ved bruk av revolver skal avtrekksvekten måles i både single action 
(spent hane) og double action (nedspent hane), hvis mulig. (Dvs. at 
hvis det kun går an å måle avtrekksvekten i en stilling, så gjelder dette.)                             

 
8.25.3.1.2 

 
Grovfelt 

 Grovpistol iht. ISSFs bestemmelser. Cal. 7.62 mm - 9.65 mm. 
Ved bruk av revolver skal avtrekksvekten måles i både single action 
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(spent hane) og double action (nedspent hane), hvis mulig. (Dvs. at hvis 
det kun går an å måle avtrekksvekten i en stilling, så gjelder dette.) 

 
8.25.3.1.3 Militærfelt 
 Våpen iht. ISSFs bestemmelser om løpslengde, siktemidler og totalvekt 

for grovpistol. 
Pistol i cal. 9 mm - 11.25 mm 
Revolver ikke tillatt.  
Umantlet og mantlet ammunisjon tillates. 
Kuleform: Kulen skal stikke minimum 5 mm foran hylsekanten. 
Minimum kulevekt: 100 grain 
Magnumladning ikke tillatt. 
Avtrekksvekt som for ISSFs grovpistol. 
Skjefte skal ha tilnærmet like skjefteplater, uten håndstøtte. 
Fingergrep i forkant av skjeftet tillates.  

 
Rekylbrems eller annen tilsvarende innretning tillates ikke. 
Det er faktorkrav på ammunisjon i militærfelt. Denne faktoren  
skal regnes ut på følgende måte: 
 
Kulevekt (grain) x Kulehastighet (fot pr. sekund) / 1000 = 120,00  
 
Kontroll av ammunisjon for å godkjenne om faktorkravet er 
overholdt. 
Kontroll foretas på tilfeldig valgt standplass i feltløypen. Valg av 
kontrollstandplass kan variere fra lag til lag. 
Kontrollen er tilfeldig slik at det ikke er nødvendig å kontrollere alle 
skytterne. Arrangør tar stikkprøver. I enkelte lag bør/kan alle 
kontrolleres. 
Alle de antatt beste skytterne skal kontrolleres på faktorkrav. Aktuell 
gruppe er godt kjent blant skyttere og arrangører, og det er opp til 
arrangør å vise skjønn i slik sammenheng.  
Kontrollør (standplassleder) skal vente til skytterne har fylt magasin 
på kontrollstandplass før det blir gitt ordre om å tømme magasin for 
kontroll av faktor. Alle seks skudd leveres kontrollør hvorav en kule 
plukkes ut for vektkontroll, de øvrige testes (skytes) i kronograf. Hvis 
kulen som plukkes ut for vektkontroll ikke holder tillatt kulevekt 
(minimum 100 grain), plukkes det ut en kule til som kontrollveies. 
Holder heller ikke denne tillatt kulevekt, diskvalifiseres skytteren. 
Holder den andre kulen kravet til tillatt kulevekt, brukes måleresultat for 
de øvrige fire (4) skudd som faktormåling.  
 
Hvis arrangør ønsker det (og har kapasitet til det), kan kontrollen 
fullføres direkte på standplass i løypen. Alternativt kan ammunisjonen 
samles inn i dertil egnede esker/poser som merkes med skytterens 
navn, slik at testen kan foregå umiddelbart etter at skytteren har fullført 
feltrunden. 
Gjennomsnittlig verdi av de 5 (4) kontrollerte skuddene skal være lik 
eller over faktorkravet. 
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Faktorkrav skal kontrolleres med skytterens eget våpen i den tilstand 
det var på aktuelt tidspunkt ammunisjon ble uttatt til kontroll. 
Skytter som har ammunisjon som ikke holder kravet blir diskvalifisert. 
Nekter en skytter å levere fra seg våpen og ammunisjon til den som er 
ansvarlig for kontrollskyting, blir vedkommende automatisk 
diskvalifisert. 
Det hviler et stort ansvar på skytteren som selv må passe på at 
faktorkrav overholdes under alle de forskjellige værforhold og 
temperaturforskjeller som kan inntreffe. 
Feilmargin på målerutstyr (kronograf og vekt) anses som så liten at det 
ikke vil ha noen innvirkning på måleresultatet. 
 
Merknad til skjefter: 
Reglementet sier ”tilnærmet like skjefteplater”, og da forutsetter det at 
det er en jevn utblokking rundt hele magasinbrønnen. Hvis denne 
utblokkingen har en kurve med minimum radius på 25 mm er dette ikke 
å betrakte som håndstøtte. 
Som en forklaring til dette vil det si at hvis man f.eks. tar en ½ liters 
plastikk brusflaske eller lignende som har en diameter på 50 mm, så 
skal denne ha full kontakt med skjeftet når den ruller over enhver form 
for magasinbrønn/ håndstøtte. 

 
8.25.3.1.4 

 
Revolverfelt 

 Ingen begrensing på løpslengde og totalvekt. 
Siktemidler og skjefte som for ISSFs bestemmelser for grovpistol, ingen 
krav til avstand mellom siktemidler pga. fri løpslengde.   
Revolver cal. 0.350 (9 mm) - 0.455 (11.25 mm).  
Magnumladning og svartkrutt ikke tillatt. 
Umantlet og mantlet ammunisjon tillates. 
Kuleform, ingen begrensninger. 
Avtrekksvekt som for ISSFs grovpistol. Avtrekksvekten skal måles i 
både single action (spent hane) og double action (nedspent hane), hvis 
mulig.   
(Dvs. at hvis det kun går an å måle avtrekksvekten i en stilling, så 
gjelder dette.) 
Rekylbrems eller annen tilsvarende innretning tillates ikke. 
 
Merknad 
Arrangøren skal gi skytterne anledning til å delta i de våpengrupper 
stevnet omfatter (så fremt andre begrensninger ikke kommer fram i 
terminlisten eller annen behørig annonsering). Dette gjelder såfremt 
skytteren møter opp til stevnestart. 

 
8.25.3.2 

 
Skivemateriell 

 
 

Arrangøren bestemmer hvilke skiver/ figurer som skal nyttes. Som regel 
bør man gjøre bruk av varierende mål/ figurer, oppdukkende og/ eller 
forsvinnende mål. Det anbefales at minst 1 figur pr. standplass har 
minimum størrelse 2 cm diameter pr. meter avstand. 
Selvanvisere tillates ikke. 
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Alle skiver skal være utstyrt med nøytral kant eller være festet til 
bakskive for å unngå tvil om kanttreff (tolkekant). Tolking gjøres etter 
vanlige regler. "Tipper" og fallfigurer kan nyttes. De skal monteres på 
en slik måte at de faller for cal. .22. De skal overmales mellom hvert 
skytelag for å fastslå eventuelle treff. 
Synlig treff i frontplate på fallfigurer og tipper godkjennes selv om 
figuren blir stående. 
Tipper/ fallfigurer SKAL ha kontrastfarge. 
Skivene må plasseres slik at det blir god kontrast mot bakgrunnen. 
Det er ikke tillatt å nytte menneskelignende skiver/ figurer. 
Øvelser av "venn/ fiende" karakter tillates ikke. 
 
Det er valgfri skuddfordeling på alle standplasser. 
 
Merknad 
Med "tipper" menes stål eller metallfigur som med treff svinger fram 
eller utløser mekanisme som svinger fram en eller flere skiver/figurer. 
Brukes "tipper", skal en på samme standplass, for å gi valgmulighet for 
skytteren, ha minst en fast skive/ figur. 
Figuren kan være frittstående eller hengslet til festeanordning. 
Tipper/ fallfigur må lages slik at synlige treff kan påvises. 
Treff i stang eller festeanordning godkjennes ikke som treff i figur.   
Felles "tipper" på ikke godkjent måte, så teller treff i de øvrige figurer på 
vanlig måte. 
 
Det henstilles til arrangører om å skjerme stang best mulig slik at dette 
problemet unngås. 
 
Hvis mulig, bør en ha god avstand mellom skivene/ målene slik at en 
unngår skyting på feil mål. 
Feltløypen bør ha stigende vanskelighetsgrad fra standplass 1 - 10. 

 
8.25.3.3 

 
Stevneleder 

 Stevneleder skal være autorisert i henhold til gjeldende regler. 
 
8.25.3.4 

 
Standplass 

 
 

Skytingen skal foregå fra standplass hvor den enkelte skytters plass er 
nøyaktig avmerket, og hvor forholdene gir tilnærmet likhet for alle 
skytterne. Skal den enkelte skytter skyte mot flere mål, må disse tydelig 
avgrenses med merkebånd fra de øvrige skytternes mål. Målene skal 
være like synlige for alle. 
På hver standplass skal det være en ansvarlig leder for skytingen. For 
NM skal det i tillegg på hver standplass være en person pr. påbegynte 
10. skytter som skal kontrollere skytestilling og tidlig/sent avgitte skudd. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

   - 94 - 

8.25.3.5 Skyteprogram 
8.25.3.5.1 Antall patroner 
 Skyteprogrammet skal omfatte 60 skudd som fordeles med 6 skudd på 

hver standplass. 
Prøveskudd tillates ikke. 
(Det bør gis anledning til prøveskyting/ funksjonsskyting.) 

 
8.25.3.5.2 

 
Skytestilling 

 Skytestillingen på de enkelte standplassene skal være bestemt på 
forhånd. 
Ved minimum en (1) standplass skal skytingen utføres i liggende fri på 
magen. 
Ved minimum en (1) standplass skal skytingen utføres stående med 
beste hånd. 
Ved minimum en (1) standplass skal skytingen utføres stående fri. 
Ved de resterende sju (7) standplasser står arrangøren fritt innenfor de 
forannevnte stillinger. 
Arrangøren kan tillate knestående.  
(Ved knestående skyting skal ett eller begge kne være i bakken.) 
Det er ikke tillatt med remstøtte eller annen kunstig støtte. 
Ved enhåndsskyting med revolver SKAL hanen spennes med den 
hånden som holder våpenet. (Dette for å lette kontrollen med at 
våpenet ikke holdes med begge hender ved skyting med en hånd.) 
Utgangsstillingen på alle standplasser, unntatt liggende, skal være med 
ladd og usikret våpen i 45 grader (eller mindre) ved kommando ild, eller 
når skivene/figurene svinger frem. 
Med 45 grader menes armens vinkel i forhold til loddlinje, jfr. 
pistolreglementet 8.6.1.3. 

 
8.25.3.5.3 

 
Ordre på standplass 

 Skyteleder gir følgende ordrer: 
Fyll magasin/ tønne 
Standplassleder skal kontrollere at det ikke lades med for mange 
skudd. 
Lading 
Skytterne lader våpen, etter minimum 30 sekunder kommer 
kommando. 
Er skytterne klare 
Skytterne få 5 sekunder til å melde fra om de ikke er klar. Dersom en 
eller flere melder fra, skal det gis 15 sekunder ventetid, deretter spør 
skyteleder om skytterne er klar, men det gis ikke ytterligere ventetid. 
Klar 
I løpet av de neste 5 sekundene skal våpenet senkes under 45 grader 
(Se pistolreglement 8.6.1.3) og være i ro når neste kommando kommer 
(45 grader er unntatt på liggende øvelsen). 
I løpet av perioden ”klar” er det ikke tillatt å heve våpenet, det skal kun 
senkes. 
Ild - eller skivene kommer frem 
På denne kommando heves våpenet og skudd avgis. 
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Stans eller signal  
i de 2 siste sekunder av skytetiden, eller skivene svinger bort. 
Tøm våpen 
Skytterne tømmer våpen og magasin og gjør klar for inspeksjon. 
Skyteleder inspiserer alle våpen/ magasin.  
Anvis 
Skiver/ mål anvises, og resultatet registreres og leses opp for skytterne 
før de forlater standplass. 
Eventuelle protester forelegges skyteleder på aktuell standplass. 
Skytter som avgir skudd før kommando lading, diskvalifiseres og 
bortvises. 
Skytter som avgir skudd mellom lading og ild straffes slik: 
- Det trekkes to (2) poeng pr. skudd. 
- Skytter skal skyte øvelsen med resterende skudd. 
Skytter som løfter våpenet mellom klar og ild straffes slik: 
- Det trekkes to (2) poeng 1. gang samt at det gis advarsel til aktuell 
skytter. 
- 2. gang får skytteren null (0) poeng på øvelsen samt at det gis 
advarsel nr. 2. 
- 3. gang blir skytteren diskvalifisert og vises bort. 
(Merk at hvis en skytter løfter for tidlig så skal vedkommende ha trekk 
for dette, hvis det i tillegg skytes for tidlig, kommer to (2) poeng i trekk 
for hvert skudd som tilleggsstraff. Skytter som skyter øvelsen med feil 
stilling trekkes med fire (4) poeng.) 
For sent avgitt skudd trekkes med to (2) poeng for hvert skudd. 
 
Skytter som lader med for mange skudd straffes slik: 
- Det trekkes to (2) poeng 1. gang samt at det gis advarsel til aktuell 
skytter. 
- 2. gang blir skytteren diskvalifisert og vises bort. 
 
Merknad/ Protest 
Trekk av poeng foretas på standplass slik at den registrerte poengsum 
er det endelige resultat for øvelsen. Det kan ikke gis minuspoeng.  
For å være gyldig må eventuelle protester på anvisning/ dømming/ 
resultatregistrering på standplass fremmes for standplassleder før 
skytteren forlater aktuell standplass. Jfr. 8.25.3.10. 

 
8.25.3.5.4 

 
Skytetider/ avstander 

 Skytetidene på de forskjellige standplassene må avpasses etter 
avstand til mål og størrelse. 
Generelt bør skytetidene variere mellom 10 - 15 sekunder på alle 
øvelser. 
- Korteste skytetid skal ikke være mindre enn seks (6) sekunder. 
Lengste avstand skal ikke være over 70 meter. 
Korteste avstand skal ikke være under 5 meter. Benyttes tipper eller 
fallfigur skal avstanden være minimum 10 meter (pga økt rikosjettfare). 
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8.25.3.5.5 Anvisning 
 Skytterne skal gis anledning til å kontrollere sine skiver. 

Byr dette i enkelte tilfeller på problemer for arrangøren, kan dette 
avvikes. 
 
Eventuelt langskudd i fin- og grovfelt dømmes iht. ISSFs bestemmelser 
om langskudd. Jfr. pistolreglement 8.11.1.2 
 
Finfelt 7 mm 
Grovfelt 11 mm  
 
Eventuelt langskudd i militær- og revolverfelt dømmes slik: 
Militærfelt  13 mm 
Revolverfelt  13 mm 
 
Standplasslederens avgjørelse om treff/ ikke treff kan appelleres til 
juryen.  
Skivene må da forelegges juryen, og tolk må følge hvis den er satt i.  
Papp feltfigurer kan tolkes i vertikal stilling, med pluggtolk eller platetolk 
(Finnes ikke tolk i kaliber 0.44 og kaliber 0.45 kan en kule i korrekt 
kaliber benyttes.) 
Kun skytterens eget kaliber og kuletype godkjennes som treff. 

 
8.25.3.6 

 
Funksjoneringsfeil 

 Alle funksjoneringsfeil og klikk belastes skytteren, dvs. at skytteren selv 
må rette disse innen den fastsatte skytetiden. Brudd i våpendel gir rett 
til å fortsette skytingen etter reparasjon, eller med annet våpen i samme 
våpengruppe. Fortsettelsen skjer fra og med den øvelsen bruddet 
påvises. Våpenet må godkjennes av våpenkontrollør. 
 
Merknad 
Våpenbrudd defineres som et synlig brudd i våpendel. Skytteren er 
ansvarlig for å bevise at det er snakk om et brudd. 
Dette kan f.eks. være brukket tennstift eller utkaster. Skjeftet anses ikke 
som våpendel i denne sammenheng. Andre funksjoneringsfeil som ikke 
kan føres tilbake til et direkte brudd i en våpendel, belastes skytteren. 

 
8.25.3.7 

 
Forflytning 

 Dersom våpenet ikke er i hylster, veske, ryggsekk eller lignende, gjelder 
følgende: Ved forflytning mellom standplassene SKAL magasin(er) 
være tømt og atskilt fra våpenet. I tillegg SKAL sluttstykket være i bakre 
stilling. Tønne skal være utsvingt. 

 
8.25.3.8 

 
Poengberegning 

 Det gis ett (1) poeng for treff og ett (1) poeng for truffet figur. 
Antall treff og antall figurer summeres, og det sammenlagte resultat 
avgjør rekkefølgen. 
Står to eller flere skyttere likt, avgjøres den innbyrdes rekkefølge ved 
forhåndsbestemt prioritering av de enkelte øvelser. 
Øvelsene skal rangeres i rekkefølge fra standplass 10 til 1, det er 
samlet poengsum på den enkelte standplass som teller.  
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Hvis dette ikke skiller, avgjøres rekkefølgen ved rangeringsmål, eks. 5-
delt eller 10-delt skive.   
Har 2 eller flere skyttere skutt fullt hus og ikke kan skilles ved hjelp av 
rangering gis de samme plassering i alfabetisk rekkefølge. 
 
Omskyting 
Ved poenglikhet på medaljeplass i NM, DM og KM skytes det om på en 
(1) forutbestemt og publikumsvennlig standplass.(Ved poenglikhet på 
medaljeplass i DM og KM, kan rangering benyttes, det bestemmes av 
kretsene). Bruk gjerne tippere, fallfigurer, oppdukkende og/ eller 
forsvinnende mål. Elektronisk mål kan også benyttes. 
Standplass tildeles etter rangering. Hvis ikke rangering skiller, skal 
standplass tildeles etter loddtrekking. 
Skytterne bør plasseres med en slik avstand under omskytingen at 
vedkommende ikke sjeneres av tomhylser. 2 eller flere skyttere kan 
skyte samtidig. Ved ulikt antall skyttere, skyter lavest rangerte skytter 
først.  
Fri skytestilling benyttes ved omskyting.  
Ved poenglikhet etter omskytingen, arrangeres omskyting til skytterne 
skilles i antall poeng. 
Det anbefales da at skytetiden reduseres med to (2) sekunder pr. 
ekstra omskyting. 
Korteste skytetid i omskyting er seks (6) sek. 
Skyttere som står likt etter omskyting, men som ikke lenger er på 
medaljeplass, plasseres på resultatlisten etter resultatet fra 
omskytingen. 
 
Merknad lagskyting 
Ved poenglikhet på medaljeplass i lagøvelsene, avgjøres rekkefølgen 
ved å summere de individuelle resultatene på de to (2) siste 
standplassene. Ved fortsatt poenglikhet summeres de to (2) neste osv. 

 
8.25.3.9 

 
Premiering 

 Fellesreglementets generelle regler for premiering nyttes som grunnlag. 
For øvrig står arrangøren fritt med hensyn til gavepremier.  
 
Premiering, medaljer og plaketter iht. bestemmelsene i Felles-
reglementet. 
Fagkomité pistol søker Norges Forsvarsforening om tildeling av Norges 
Forsvarsforening Verneidrettsmedalje til beste skytter. 

 
8.25.3.10 

 
Jury 

 Juryen ved åpne stevner, DM og KM kan utpekes blant deltagende, 
kvalifiserte (med dommersertifikat) skyttere. Juryen utpekes i nummer-
ert rekkefølge i et tilstrekkelig antall, slik at eventuelt involverte/ inhabile 
jurymedlemmer kan utelukkes fra juryen. 
Jury oppnevnes før stevnet begynner. Juryen avgjør eventuelle 
protester fra skytterne. Slike protester forelegges standplassleder på 
stedet. Deretter må den fremmes skriftlig for juryen snarest mulig, 
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senest 15 minutter etter skytterens innkomst til sekretariatet. 
 
Merknad 
Jury NM oppnevnes iht. til Fellesreglementets Pgf. 7.7 samt Pgf. 7.10 
(reiseutgifter). 
 
Juryen i NM skal gå gjennom løypen for å kontrollere standplassene i 
god tid før stevnet starter, slik at eventuelt feil eller mangler kan 
korrigeres. 

 
8.25.4 

 
BEKLEDNING OG PERSONLIG UTSTYR 

8.25.4.1 Klær 
Bekledningen skal være dagligdags for arbeid, fritid eller sportsbruk - 
for sommer eller vinter, herunder kjeledress, varmedress, militær 
feltuniform, andre uniformsplagg eller vanlig regntøy. 
Det tillates ikke brukt klær eller andre innretninger som har den 
åpenbare hensikt å støtte opp eller stive av skytterens armer eller 
kropp. 

 
8.25.4.2 

 
Sko 
Det tillates brukt vanlige sko, støvler (med eller uten snøring), eller 
gummistøvler. Likeledes vernefottøy for arbeidsbruk. Det settes ingen 
begrensninger til høyden på støvleskaftet. Skytteren må bruke det 
samme fottøyet både på standplass og til forflytning mellom 
standplassene. 

 
8.25.4.3 
 

 
Lydproduserende utstyr 
Radioer, båndspillere eller andre slags systemer for lydgjengivelse eller 
kommunikasjon, er forbudt så lenge skytteren er på standplass. 
(Mobiltelefon skal være avslått i feltløypen.) 
 
 

8.25.4.4 Blender, lueskygge/klaffer 
Ingen av begrensningene i forhold til 8.4.7.7 gjelder for feltskyting.  
 

8.25.5 SPESIELLE REGLER FOR NM 
  
8.25.5.1 

 
Søknad om NM 
Søknader sendes til Fagkomité pistol iht. Fellesreglementets Pgf. 7.9.  
Kopi skal sendes til klubbenes krets. 
 

8.25.5.2 Feltløype i NM. 
Programmet for feltløypa skal godkjennes av Fagkomité pistol. 
Arrangør skal sørge for at feltløypa for NM blir godkjent av fagkomité 
pistol senest 1 mnd før mesterskapet finner sted. 
Søknaden skal inneholde opplysninger om avstander, skytetider, 
skytestillinger, figurer og form på disse. Gjerne visuelt (tegning/foto). 
Arrangøren skal sørge for at det gjøres tilgjengelig for deltagende 
klubber/ lag senest 2 uker før NM. I form av skriv eller på www. 
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Innbydelse NM Jfr. Fellesreglementet Pgf. 7.8.3 
 

8.25.5.3 Påmeldingsfrist / etteranmelding. 
Påmeldingsfristen settes til minimum 4 uker før stevnedato.   
 
Det oppfordres til å benytte Skytternytt og NSFs hjemmeside til denne 
kunngjøringen.  
 
Arrangør kan i innbydelsen tillate etteranmelding på ledig plass mot et 
tilleggsgebyr begrenset oppad til 50 % av startkontingenten pr. start. 
 

8.25.5.4 Resultatlister 
Arrangør skal i henhold til fellesreglementet punkt 5.3.7 sende 
komplette resultatliste til NSF. Helst via e-post. 
 

8.25.5.5 Funksjonærlag NM 
Funksjonærlag tillates tidligst 2 dager før stevnestart.  
Forutsetningen er at minst ett (1) medlem av juryen som ikke er 
medlem av arrangørklubben er tilstede under kontroll av våpen og 
følger laget/ lagene rundt hele feltløypen. 
 

8.25.6 Klasseføring (OBS! Dette er en merknad fra fellesreglementet pkt. 
2.2 ) 

8.25.6.1 Det skal klasseføres for hver av øvelsene finfelt, grovfelt, militærfelt 
og revolverfelt.  
 

8.25.6.2 Maks oppnåelig poengsum for feltløypen skal alltid opplyses i 
resultatlisten. Øvelsen er ikke gyldig som grunnlag for klassesetting 
før minst en skytter har oppnådd 85 % av maks poengsum. Dette 
gjelder for hver av øvelsene finfelt, grovfelt, militærfelt og 
revolverfelt. 
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8.26 SPESIALFELT 

 
8.26.1 SPESIALPISTOL 
 Pistol som tilfredsstiller kravene i reglementet for spesialpistol er tillatt.  

Rekyldempende innretninger, som for eksempel magnaporting, er ikke tillatt.  
Magasin skal sitte i våpenet under måling i kassen. 
 
Dimensjon:  Kontrolleres ved hjelp av målekasse. 

Lengde max 185 mm. 
Høyde max 125 mm inkl. magasin. 
Bredde max 35 mm. 

Vekten av våpen med tomt magasin max 800 gram. 
Avtrekksvekt min. 1360 gram. 
Det tillates kun åpne sikter, faste eller stillbare. 
Det skal være tilnærmet like, symmetriske skjefteplater uten håndstøtte. 
Det lades med 5 patroner, kulen kan være med eller uten mantel. 
Det tillates å bruke alle kaliber fra og med .22LR, til og med .45 ACP.  
Magnumladninger er ikke tillatt. 
 
Program / Skytestillinger / Blender, lueskygge/klaffer 
Skytingen foregår som ved vanlig feltskyting, med vanlig kommandoer og 
regler. Jamfør 8.25.4.4 når det gjelder blender, lueskygge/klaffer. 
Det bør benyttes større skiver og kortere avstander enn normalt. 
Minimum 1/2 program, 5 standplasser, tillates når dette er gjort kjent i 
innbydelsen, også NM. 
Startkontingent bør da være tilsvarende redusert.  
 

8.26.2 SPESIALREVOLVER 
 Revolver som tilfredsstiller kravene i reglementet for spesialrevolver er tillatt.  

Rekyldempende innretninger, som for eksempel magnaporting, er ikke tillatt.  
 

Dimensjon: Kontrolleres ved hjelp av målekasse. 
Lengde max 200 mm. 
Høyde max 150 mm. 
Bredde max 40 mm. 
Vekt max 1000 gram. (uten patroner) 

Avtrekksvekt min. 1360 gram. (single action (spent hane) avtrekk sjekkes 
dersom dette kan brukes) 
Det tillates kun åpne sikter, faste eller stillbare. 
Det skal være tilnærmet like, symmetriske skjefteplater uten håndstøtte. 
Det lades med 5 patroner, kulen kan være med eller uten mantel. 
Det tillates å bruke alle kaliber fra og med kal. .22LR, til og med .45 ACP. 
Magnumladninger er ikke tillatt. 
 
Program / Skytestillinger / Blender, lueskygge/klaffer 
Skytingen foregår som ved vanlig feltskyting, med vanlig kommandoer og 
regler. Jamfør 8.25.4.4 når det gjelder blender, lueskygge/klaffer. Det bør 
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benyttes større skiver og kortere avstander enn normalt. 
Minimum 1/2 program, 5 standplasser, tillates når dette er gjort kjent i 
innbydelsen, også NM. 
Startkontingent bør da være tilsvarende redusert.  
 

8.26.3 *MAGNUMFELT 1 OG 2 
 Revolver eller pistol tillates. 

• ”Magnumfelt 1” fra og med kal. .357, til og med kal. .40. 
• ”Magnumfelt 2” fra og med kal. .41, til og med kal. .455. 

 
Det settes ingen begrensninger på mål og vekt. 
Rekyldempende innretninger som kompensator, "magnaporting" og lignende 
tillates ikke. 
Avtrekksvekt min. 1360 gram. (Single actionavtrekk sjekkes dersom dette 
kan brukes) 
Det tillates kun åpne sikter, faste eller stillbare. 
Det skal være tilnærmet like, symmetriske skjefteplater uten håndstøtte. 
Det lades med 5 patroner i Magnumfelt 1 og Magnumfelt 2. Prosjektil kan 
være med eller uten mantel. 
Rekyldempende hanske er tillatt, så fremt den ikke dekker håndleddet. 
 

Krav til ammunisjon i ”Magnumfelt 1”: 
Minste hylselengde for ammunisjon i ”Magnumfelt 1” er 25 mm. Minste 
kulevekt for ammunisjon i ”Magnumfelt 1” er 140 grains. Faktorkrav i 
”Magnumfelt 1” er 190. 
Kulevekt (grain) x Kulehastighet (fot pr. sekund) / 1000 ≥≥≥≥190,00 

Krav til ammunisjon i ”Magnumfelt 2”: 
Minste kulevekt for ammunisjon i ”Magnumfelt 2” er 210 grains. 
Faktorkrav i ”Magnumfelt 2” er 275. 
Kulevekt (grain) x Kulehastighet (fot pr. sekund) / 1000 ≥≥≥≥ 275,00 

Program  
Det anbefales å skyte på flere lange hold enn ved vanlig feltskyting. 
(minimum 10 og maksimum 200 m) 
Minimum 1/2 program, 5 standplasser, tillates når dette er gjort kjent i 
innbydelsen, også NM. 
Startkontingent bør da være tilsvarende redusert.  
 
Skytestillinger/ kommandoer 
Det skal kun skytes tohånds, ellers benyttes de kommandoer og regler som 
gjelder ved ordinær feltskyting. (Liggende kan sløyfes.) 
 
Blender, lueskygge/klaffer 
Jamfør 8.25.4.4 når det gjelder blender, lueskygge. 
 

8.26.4 KLASSEFØRING 
 Det skal kun nyttes en klasse i åpne spesialfelt stevner, klasse A. I NM stiller 

alle i åpen klasse. 
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8.26.5 

 
ANVISNING 

 Her henvises det til pistolreglementet 8.25.3.5.5. Eventuelle langskudd i 
spesialpistol, spesialrevolver og magnumfelt dømmes slik:  
Mindre enn kal. .30 – samme som finfelt. (7 mm) 
Kal. .30 til og med kal. .38 – samme som grovfelt. (11 mm) 
Over kal. .38 – samme som militær- og revolverfelt. (13 mm) 
 

8.26.6 OMSKYTING PÅ MEDALJEPLASS I NM 
 Se under 8.25.3.8 Omskyting 

8.26.7 FUNKSJONÆRLAG I NM 
 Se under 8.25.5.5 

  . 
 
8.27 HURTIGPISTOL 

 
8.27.1 VÅPENGRUPPER 
 Finpistol som definert i ISSFs reglement. 

Grovpistol som definert i ISSFs reglement. 
 

8.27.2 PROGRAM 
 Prøveserie 

Konkurranseserier  
5 skudd på 10 sek. 
4 serier à 5 skudd på 10 sek. 
4 serier à 5 skudd på 8 sek. 
4 serier à 5 skudd på 6 sek. 
 

8.27.3 SKIVEMATERIELL 
 Programmet skytes i sin helhet på den internasjonale silhuettskiven. (Alle 5 

skudd i samme skive, likt standardpistol). 
 

8.27.4 FUNKSJONERINGSFEIL 
 Godkjennes iht. ISSFs reglement for funksjoneringsfeil. 

Det tillates maks. 2 funksjoneringsfeil totalt på hele programmet. 
Funksjoneringsfeilene er begrenset til maksimalt en i hver av de tre 
deløvelsene 10, 8 og 6 sek. 
Omskyting ved funksjoneringsfeil likt ISSFs reglement for omskyting ved 
funksjoneringsfeil i standardpistol (ref. 8.8.4.5.2.1.2). 
Ikke godkjent funksjoneringsfeil behandles i henhold til reglement for 
standardpistol. 
Ved flere enn det tillatte antall funksjoneringsfeil, godskrives skytteren kun 
verdien av de faktisk avgitte skudd. Serien kan ikke skytes om, og ikke 
avgitte skudd dømmes som bom. 
 

8.27.5 RANGERING VED POENGLIKHET 
 På medaljeplass i mesterskap.  



 

   - 103 - 

Omskyting, 
Først prøveserie på 6 sek, og så 1 serie à 6 sek. Ved fortsatt poenglikhet 
skytes en og en serie til det oppstår skille. De skyttere som etter omskyting 
ikke lenger er på medaljeplass, premieres etter resultater fra omskytingen. 
I DM og KM kan rangering benyttes. 
 

8.27.6 KLASSEFØRING 
 
 

Det skal klasseføres for hver av øvelsene hurtigpistol fin og hurtigpistol 
grov.  

 
8.28 
 

FRIPISTOL- B 
 

8.28.1 VÅPENGRUPPE  
 Lik ordinær fripistol 

 
8.28.2 PROGRAM 
 Lik ordinær fripistol – men skytingen foregår på 25 meters avstand. 

 
8.28.3 SKIVEMATERIELL 
 Det benyttes Colt-skive i stedet for den ordinære presisjonsskiven. 

 
8.28.4 FUNKSJONERINGSFEIL 
 Lik ordinær fripistol. 

 
8.28.5 RANGERING VED POENGLIKHET 
 Lik ordinær fripistol. 

 
8.28.6 KLASSEFØRING 
 Egen klasseføring. 
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BESTEMMELSER FOR UNGDOMSKLASSENE 
 
DEFINISJON AV UNGDOMSKLASSER 
Skyttere under 17 år: 

Ungdom skal skyte i U-klasse som tilsvarer skytterens alder. Klasse U-
12 (kun luftpistol) til og med 12 år, Klasse U-14 (til og med 14 år) og 
Klasse U-16 (til og med 16 år).  

 
ALDERSGRENSE FOR GROVVÅPEN. 
På NM og i åpne approberte stevner er det ikke tillatt for skyttere, til og med det året 
de fyller 16, å delta med våpen som har større kaliber enn kal..22 long rifle. 
 
SKYTESTILLINGER U-KLASSER I ÅPNE STEVNER 
Luftpistol 

• Klasse U-12 år (til og med det året man fyller 12) skal skyte sittende med 
tohånds støtte. 

• Klasse U-14 år (13 og 14 åringer) skal skyte sittende med enhånds støtte. 
• Klasse U-16 år (15 og 16 åringer) skal skyte stående med en hånd uten 

støtte. 
 

Fri-, Silhuett-, Standard-, Fin- og Hurtigpistol Fin. 
• Klasse U-14 og U-16 skal skyte stående med en hånd uten støtte. 

 
Finfelt 

• Klasse U-14 og U-16 kan fritt velge å skyte med begge hender, på alle 
standplasser hvor det skytes stående. 

   
NORMASTØTTEN FOR REKRUTTSKYTTERE OG KLASSENE U-12 OG U-14 I 
ÅPNE STEVNER PÅ LUFTPISTOL 
Det er kun "Norma-stødet" eller lignende støtter i form og fasthet som er godkjent 
som støtte til sittende skyting med anlegg for pistol. 

• Støtten legges på skytebenk foran skytteren med den korteste skråsiden mot 
skytteren. 

• Skytteren holder våpenet i henhold til gjeldende stilling i aktuell rekrutt-
(ungdoms-) klasse. 

• Skjeftet skal plasseres framom spissen på skråsidene (på den lengste siden). 
• Våpenet skal bare ha støtte på ett punkt og det er skjeftet. 
• Overkropp og/eller armer skal ikke berøre benk under skyting. 

 
 
LANDSSTEVNE FOR REKRUTTER. R12, R13, R14, R15/16 
Landsstevnet for rekrutter er et landsomfattende arrangement for rekrutter i 
aldersbestemte klasser, og skal rullere mellom landsdeler. 
 
Stevnet har status som et uoffisielt norgesmesterskap og er åpent for alle rekrutter 
uansett sportslig nivå. Landsstevnet for rekrutter er innenfor de bestemmelser 
Norges Idrettsforbund har vedtatt for barneidrett.  
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Premiering 
Alle deltakere på landstevnet skal tildeles godkjent diplom. 

 
Klassevinnere tildeles godkjent gylt medalje. Skyttere på andre plass tildeles 
godkjent sølvmedalje og skyttere på tredjeplass tildeles godkjent bronsemedalje. 
Øvrig premiering etter arrangørens bestemmelser, men dog ikke mindre enn 1/3 
premiering. 
 
Godkjent skjold tildeles klubben/laget for de tre beste 3-mannslag uavhengig av 
antall deltakende lag. Skjoldene deles ut i valørene gylt, sølv og bronse. 
 
Det er opp til arrangør å premiere den enkelte deltaker på de respektive lag. 
 
Utgifter til medaljer, plaketter og gravering, samt diplomer beskostes av arrangør. 
 
Klasser 
Følgende klasser gjelder for Landsstevnet for rekrutter: 

• Klasse R-12, t.o.m. det år skytteren fyller 12 år.  
• Klasse R-13, t.o.m. det år skytteren fyller 13 år. 
• Klasse R-14, t.o.m. det år skytteren fyller 14 år. 
• Klasse R-15/16, t.o.m. det år skytteren fyller 15 år og t.o.m. det året skytteren 

fyller 16 år.  
 
Øvelser/skudd 
Under landsstevnet for rekrutter skytes kun 30 skudd luftpistol. 
 
 
REGLEMENT FOR NORGES SKYTTERFORBUNDS 
REKRUTTSKYTING FOR PISTOL 
Her henvises det til eget reglement, det kan bestilles fra Forbundskontoret eller 
lastes ned fra www.skyting.no Se her under linken ”Ungdom” på hovedsiden.  
 
 
PROSEDYRE FOR GODKJENNING AV REKORDER 
Rekordskjema finnes på www.skyting.no/pistol under linken ”Rekorder Pistol” eller 
fås ved henvendelse til NSFs Forbundskontor. Skjemaet skal skrives under av 2 
godkjente dommere og må derfor sendes pr faks eller pr. post til Forbundskontor/ 
fagkomité. 
 
     
SAMMENSATTE LAG 
Se fellesreglementet 7.3.4-5. 
Presisering: I NM luftpistol 40/60 skudd kan kun skyttere som skyter likt antall 
konkurranseskudd delta på samme lag. (Sammensetting av lag i KM og DM 
bestemmes av kretsene.) 
 


