
TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR STOCKHOLMS PISTOLSKYTTEKRETS
SERIETÄVLING I PRECISIONSSKJUTNING

1. Indelning Serietävlingen är indelad i två avd. A och Y, vardera bestående av ett antal divisioner. Varje
div består av ett visst antal grupper om vardera 6 lag. Antalet div i respektive avd är beroende
av antalet anmälda lag.
I avd A betecknas divisionerna med siffrorna 1, 2, 3 osv. I avd Y betecknas div Y1, Y2 osv.
Avdelning A indelas i grupper enligt följande:

Div 1 består av 1 grupp.
" 2 " " 2 grupper betecknade 2A och 2B-
" 3 " " 4 " " 3A, 3B, 3C och 3D.
" 4 " " 4 " " 4A, 4B, 4C och 4D.

Division 5 består av resterande lag i denna avdelning intill 8 grupper. Om antalet anmälda lag
skulle räcka till ett större antal grupper än 8 hänförs 24 lag till 4 grupper i div 5 och
resterande lag bildar ytterligare en division med beteckning i nummerföljd. Om antalet
anmälda lag skulle minska så att antalet lag i div 5 skulle bli mindre än 4 hänföres dessa lag
till div 4. På samma sätt förfares varje år med lägsta divisionen. Denna division kommer
således alltid att bestå av minst 4 och som mest 8 grupper.

2. Omfördel- Vid behov av omfördelning av lag mellan olika div — t ex: då en lucka uppstår p g a av lag
ning att en förening dragit in ett lag — skall följande gälla:

a) Efter att föregående års serie justerats i enlighet med upp- och nedflyttningsreglerna skall
utfyllnad i högre division ske med de lag, i närmast lägre division, som föregående år i serien
har högsta sammanlagda skjutna poäng. (ej seriepoäng)

b) Förflyttning i sidled mellan divisionernas olika grupper kan göras för att åstadkomma en
lämpligare geografisk indelning med hänsyn till resvägarna.

c) Om förening anmäler färre lag än föregående år, skall strykning ske med det lag som ligger
i den lägsta division där förening är representerad med ett lag.

Vid strykning skall divisionerna i ordningsföljd räknas enligt följande: 5D, 5C, 5B, 5A, 4D, 4C,
4B, 4A, 3D, 3C, 3B, 3A, 2B, 2A, 1.

I serietävlingen för året nytillkomna lag liksom lag flyttade någon väg mellan avdelning A och
Y placeras automatiskt i lägsta divisionen i respektive avdelning.

3. Omfatt- Tävlingen omfattar lagtävling mellan icke förutanmälda 4-mannalag. Lagmedlem skjuter
ning varje tävlingsperiod fyra precisionsserier om vardera 5 skott under en tid av sex minuter per

serie. Skjutningen utföres mot den internationella pistoltavlan på 25 meters avstånd. Före
första tävlingsserien får en provserie om 5 skott avgivas under sex minuters skjuttid. Lagskytt
får inte utföra någon skjutning på tävlingsbanan den närmaste timmen före avtalad
tävlingstid.

4. Vapen Endast av Svenska Pistolskytteförbundet godkända vapen får användas.

5. Genom- Tävlingarna sker på valfri dag med en tävling per tävlingsperiod enligt tävlingsplanen.
förande Först nämnda lag i tävlingsplanen räknas som hemmalag och bestämmer bana för respektive

tävlings avhållande, med undantag av för vad som stadgas i 50-kilometersregeln.
Fastställande av dag och klockslag för tävlingens avhållande bestäms av hemmalagets ledare
efter överenskommelse med bortalagets ledare perioden före och senast 48 timmar före
respektive match.
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Tävlingen skall påbörjas senast en halv timme efter överenskommen tid även om något eller
båda lagen ej är fulltaliga. Båda lagens skyttar skall skjuta samtidigt. Om lag lämnar walk over
skall det andra laget ändå utföra skjutningen varvid en extra kontrollant skall närvara och
tillsammans med lagledaren underteckna lagkortet, som därefter insändes i vanlig ordning till
tävlingsledaren.

Lagledare för hemmalag i division Y har att efterhöra med bortalagets ledare huruvida
tävlingen skall genomföras som telefonmatch eller om lagen skall mötas på hemmalagets
bana. Har överenskommelse träffats om telefonmatch skall båda lagen skjuta på samma dag
och klockslag.

Respektive hemmalag tillhandahåller erforderliga tavlor och lagkort.

6. 50-kilome- Om bortalagets resväg till hemmalagets bana överskrider 50 km har bortalaget rätt att få
tersregeln matchen genomförd på en neutral bana med placering 50 km från bortalagets hemmabana i

färdriktning mot hemmalagets bana på följande villkor:

a) Bortalagets lagledare skall till hemmalagets lagledare göra framställan härom senast 48
timmar före avsedd tävlingsperiods början.

b) Bortalaget skall överta ansvaret för matchen och anskaffa skjutbana samt tillhandahålla
erforderliga tavlor.

I de fall mötande lag har sina banor på ett avstånd större än 100 km från varandra skall den
neutrala banans läge väljas så att bägge lagen får ungefär lika lång resväg.

7. Flyttning Skytt, som tävlar i lag tillhörande lägre division än 1 får efter första tävlingsperioden av
skyttar flyttas en gång till lag i högre division och eventuellt tillbaka till samma lag igen. Skytt
får inte skjuta mer än en match per tävlingsperiod. Flyttning av skytt inom samma division
eller till lägre division får sålunda inte ske.

8. Protokoll- Skjutresultaten protokollföres i båda lagledarnas närvaro. Lagkortet skall bestyrkas av båda
föring lagledarna samt av segrande lagets ledare omgående efter slutförd tävling insändas till

tävlingsledaren. Vid telefonmatch ansvarar vederbörande lagledare för att rätt skjutresultat
blir protokollfört.

9. Poäng- För vunnen match erhålles två seriepoäng, för oavgjord match en poäng och för förlorad
beräkning match noll poäng.

10. Skjut- Om icke annat stadgats i dessa tävlingsbestämmelser gäller bestämmelserna i Svenska
regle- Pistolskytteförbundets skjuthandbok jämte till densamma utsända kompletterande
mente bestämmelser.

11. Upp- och Segrande lag i respektive division och grupp uppflyttas till närmast högre division. Motsva-
Nedflytt- rande antal av de sista lagen i högre division och grupp flyttas ned till närmast lägre
ning division.

OBS! Omfördelningsregeln punkt 2 kan påverka den slutgiltiga inplaceringen.

12. Protester Eventuella protester skall vara skriftliga och insända till tävlingsledaren senast 72 timmar efter
matchens genomförande.

13. Handi- Under serietävlingen kan tolkning för vapen i vapengrupp A utföras med handicaptolk
captolk (yttre ringen). Lag som önskar handicaptolkning svarar själv för att denna tolk medföres.

Det åligger lag med A- och B-vapenskyttar att efterhöra att hemmalagets bana är godkänd
för denna vapentyp.
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14. Särskilj- Om 2 eller flera lag erhåller samma seriepoäng går i första hand, det lag före som vunnit
ning lagens inbördes möte. Om lagen skjutit oavgjort i inbördes mötet eller om flera lag än två

erhållit samma seriepoäng, men vunnit över varandra i sådan ordning att alla skulle gå före
varandra genom vinst i inbördes mötet, vinner det lag som skjutit högsta sammanlagda
lagpoäng från samtliga matcherna i tävlingen.

15. Stöd mot Den tävlande skall stå fritt, utan stöd, samt helt inom det anvisade utrymmet (se Skjuthand-
skjutbänk boken moment 154).

16. Regel- För den händelse tävlande kränker eller överträder givna regler eller skjutledares anvis-
brott ningar kan han av juryn ådömas följande bestraffningar:

1. Varning
2. Poängavdrag
3. Diskvalificering

Poängavdrag och diskvalificering kan endast ådömas genom jurybeslut.

Vid brott mot reglerna skall skytten varnas så att han ges tillfälle att korrigera felet.

a) Om skytten ej korrigerar felet skall han ådömas två poängs avdrag från sitt resultat.
b) Vid upprepade brott må juryn diskvalificera skytten.
c) En varning skall, när så är möjligt, meddelas skytten på sådant sätt att det ej stör honom
när han skjuter ett skott eller en serie, såvida brottet ej gäller säkerheten i vilket fall varning-
en skall ges omgående.
d) Om en skytt fortsätter att bryta mot ovanstående, må han diskvalificeras av juryn.
e) En varning skall tilldelas en skytt på sådant sätt att det inte kan vara någon tvekan om att
det är en officiell varning.

Om varning utdelas till någon skytt skall detta noteras på lagkortet.


