Gäller från 2014-01-01

SPORTSKYTTE

Tävlingssäsong 1/7 - 30/6
SHIF/SPK:s Allmänna tävlingsbestämmelser, Representationsbestämmelser samt
Licensbestämmelser gäller oavsett hänvisning till andra förbunds regler.

Översikt
Klassificering och grenar

9:2, 9:3

Allmänt

9:4

Luftpistol

9:5

Luftgevär

9:5

Korthållsgevär

9:6

Elektronskytte med luftgevär

9:6, 9:7

Skidskytte

Se regler för skidor

Redskapsbeskrivning

9:8

Tolkning av regler

9:9
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Klassificering och grenar
Vid samma tävlingstillfälle får skytt endast delta i en klass.
LuftPistol (Gäller skyttar med rörelsehinder)
Stöd A

(PA) Skyttar som på grund av svaga armar, händer eller annat
rörelsehinder inte kan skjuta frihand.

Frihand
Licenskod:F

(PF) Alla övriga med "frisk skjutarm", och med minsta handikapp
enligt SHIF/SPKs Riktlinjer för klassindelning.

Luftgevär och Korthållsgevär(50m) (Gäller skyttar med rörelsehinder)
Stöd A
Licenskod:A

(GAL, GAS) Skyttar som på grund av svaga armar, händer eller
annat rörelsehinder inte kan skjuta utan stöd.
GAL: 10m och 50m
GAS: 10m

Ställningsskytte

Alla andra med minsta handikapp enligt SHIF/SPKs Riktlinjer för
klassindelning, personer med rörelsehinder.

Licenskod:G

Tävlar i tre ställningar
(GL) Liggande : 10m och 50m
(GK) Knästående: 50m
(GS) Stående
: 10m och 50m

Elektronskytte med luftgevär
Stöd A
Licenskod:A

(EAL, EAS) Synskadade skyttar (inom gränsen för minsta handikapp
dvs synskärpa t o m 0,1, eller synfält max 20 grader) som på grund
av svaga armar eller händer eller annat rörelsehinder inte kan skjuta
utan stöd samt synskadade ungdomar t o m det år de fyller 17 år.

Stöd A
Licenskod:AÖ

Som stöd A, licenskod A, men med synskärpa 0,5 som minsta
handikapp. Ej mästerskapsklass.

Ställningsskytte
Licenskod: E

Synskadade skyttar (inom gränsen för minsta handikapp, dvs synskärpa t o m 0,1, eller synfält max 20 grader)
(EL) Liggande
(ES) Stående

Ställningsskytte
Licenskod: EÖ

Som ställningsskytte, licenskod E, men med synskärpa 0,5 som
minsta handikapp. Ej mästerskapsklass.

2

Gäller från 2014-01-01

Final skall arrangeras i följande grenar:
- Pistol med stöd (PA)
- Pistol Frihand (PF)
- Gevär med stöd 10m stående (GAS)
- Gevär ställning 10m stående (GS)
- Gevär ställning 50m sammanlagt (3x40)
- Elektron med stöd stående (EAS)
- Elektron ställning stående (ES)
Till final går de 8 bästa från grundomgången. Minst 4 skyttar måste komma till start
i en gren för att final skall arrangeras. Skytten tar med sig resultat från grundomgången. Finalen består består av 10 skott som skjuts ett skott i taget med resultatgivning efter varje skott. Speciell finaltolk med decimal-markering skall användas.
I Elektrongrenarna är det tillåtet att meddela skytten att 10 sek av finaltiden återstår
genom att klappa skytten på ryggen. För övrigt gäller UITs finalregler.

Allmänt
Förutom nedanstående klassindelningar och särskilda bestämmelser gäller UITs
(Union International de Tir) regler för skytte med gevär och pistol. Regeltolkningar
som kan uppstå, och ej kan lösas m h a UITs regler och/eller denna regelbok,
gäller ISCDs (International Shooting Committee for Disabled) regler.
Skjutplats

Vid skjutplats skall finnas en stol och ett bord eller bänk, för varje
skytt.

Minsta handikapp

Enligt SHIF/SPKs Riktlinjer för klassindelning.

SM skott/tavla

Vid SM på pistol skjuts endast 2 skott per tavla. För gevär används
5-pricks eller 1-pricks tavlor på luftgevär. På 50m skjuts 2 skott
per tavla. Elektron 2 skott/tavla.

Stöd

Stödet skall vara av SHIF/SPK godkänd typ, se redskapsbeskrivning.

Lag

Lagindelningen är onominerade tre-mannalag i varje skjutställning,
oberoende av kön.

Skjutkort

Kan rekvireras från SHIF/SPKs kansli av dem som vill föra statistik
över resultaten.

Särskiljning

Individuellt och i lag sker enligt UITs reglemente.

Ryggstödshöjd

Beroende på grad av rörelsehinder kommer 3 olika ryggstödshöjder vara tillåtna. Detta gäller samtliga mästerskapsgrenar
i samtliga skjutställningar (ej Öppen klass).
1)
En person med normal mag- och ryggmuskulatur får inte
ha något ryggstöd ifall skytten sitter ned på pall eller stol.
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2)

3)

En person med "bra" balans, dvs en skada som innebär
sämre mag- och ryggmuskulatur får ha ett ryggstöd som
är 1/3 av ryggens längd. Detta mätes från sittdynan upp
till ryggkota C7 (vertebra prominence).
En person med dålig eller ingen balans, dvs en skada som
innebär mycket dålig mag- och ryggmuskulatur får ha ett
ryggstöd upp till 10 cm under armhålan.

Klassificering av ryggstödshöjd kommer att göras i samband med
kontroll av vapen och licens.
Det är tillåtet med ett ryggstöd, valfri höjd, som skytten får luta sig
tillbaka på för att vila mellan skotten. Har man ett sådant ryggstöd
som är högre än det tillåtna måste man ha ett mellanrum mellan
ryggstödet och skytten på minst 10 cm, under riktnings- och
avfyringsfasen.

Luftpistol
Stöd A

Skytten får ha armbågsstöd och händerna får vila mot ett stöd
godkänt av SHIF/SPK. Se vidare redskapsbeskrivning. Underarmen
skall vara fri från underlaget.

Frihand

Skytt får sitta eller stå, efter eget val.

Provskott

Fritt antal, men före första tävlingsskottet, 4 provtavlor.

Skott

60 skott

Skjuttid

Stöd A
Frihand

90 minuter
105 minuter

Luftgevär
Stöd A

Man tävlar i två ställningar (ligg och stå). Skytt får använda sig
av stöd för vapnet i alla ställningarna. Stödet skall vara godkänt
av SHIF/SPK, se redskapsbeskrivning. Mästerskapstävling är liggande
stående efter final.

Liggande

Skjutningen sker sittande, man får stöda båda armbågarna på
bord eller rullstolsbord.

Stående

Skjutställningen är stående eller sittande med stöd, dock måste
man ha bägge armbågarna utanför skjutbordet. Magen får ej vidröra
bordet.

Ställningsskytte

Man tävlar i två ställningar (ligg och stå). Mästerskapstävling är
liggande och stående efter final.
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Liggande

Skjutningen sker sittande, med båda armbågarna på bord eller
rullstolsbord. Skyttens underarm får ej bilda mindre vinkel mot
underlaget än 30 grader. Gevärsrem får användas. Geväret skall
bäras upp av båda händerna och ena axeln.

Stående

Skjutställningen är stående eller sittande utan stöd. Geväret skall
bäras upp av båda händerna, axeln, kinden och den del av bröstet
som är närmast axeln.
Vänster (höger för vänsterskytt) armbåge får stöda bröstkorgen
eller höften (men ej ryggstöd eller lår).
Remstöd i denna ställning förbjudet.
Ryggstödshöjd, se separat regel.

Provskott

Fritt antal, men bara före första tävlingsskottet.

Skott

60 skott per skjutställning

Skjuttid

GAL + GL
GAS + GS

90 minuter
105 minuter

Korthållsgevär 50 m
Stöd A

Man tävlar i en ställning (60 skott liggande). I övrigt samma regler
som Stöd A Luftgevär.

Ställningsskytte

Man tävlar i tre ställningar (ligg, stå, knä). Mästerskapstävling är
60 skott liggande och 3x40 sammanlagt efter final.

Liggande

Se liggande för luftgevär.

Knästående

Skjutställning som i liggande, men man får enbart stöda ena
armbågen (icke avfyrande armen) mot bordet. För armvinkeln
gäller samma som i liggande. Gevärsrem får användas. Den
fria armen skall vara klart lyft från bordet. Magen får ej vidröra
bordet.

Stående

Se stående luftgevär.

Provskott

Fritt antal, men bara före första tävlingsskottet.

Skott

40 skott per skjutställning i 3x40, 60 skott i liggande.

Skjuttid

GL 40 skott 60 minuter
GAL + GL 60 skott 90 minuter
GK 75 minuter
GS 90 minuter
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Elektronskytte med luftgevär
Stöd A

Man skjuter i två skjutställningar (ligg, stå). Mästerskapsgrenar
är liggande och stående efter final.

Liggande

Se liggande för Stöd A luftgevär seende (GAL).

Stående

Se stående för Stöd A luftgevär seende (GAS).

Ställningsskytte

Man skjuter i två ställningar (ligg, stå). Mästerskapsgrenar är
liggande och stående efter final.

Liggande

Se liggande för ställningsskytte luftgevär seende (GL).

Stående

Man får välja ifall man vill "stå" och skjuta eller sitta på en pall/stol.
Internationellt på EM och VM måste man stå upp. Ryggstödshöjd
se separat regel. I övrigt se stående för ställningsskytte luftgevär
seende (GS).

Tavla

Endast av Sportskytteförbundet godkänd 10-ringad eller 8-ringad
luftpistoltavla med 10-etta får användas.
I inbjudan skall anges vilken. Vid 8-ringad tavla är skott utanför
3:ans ring lika med bom.

Provskott

Fritt antal, men bara före första tävlingsskottet.

Skott

60 skott per skjutställning.

Skjuttid

EAL + EAÖL + EL + EÖL 90 minuter
EAS + EAÖS + ES + EÖS 105 minuter

Vapen

Endast av Svenska Sportskytteförbundet godkända gevär får
användas, med följande begränsningar och tillägg:
a)
Gevärets totalvikt med siktmedel max 6 kg.
b)
Alla elektronsikten som uppfyller SHIF/SPKs krav är godkända.
Siktet måste dock ha funnits till allmän försäljning i minst
3 månader.
c)
Batterieliminator får användas.

Belysning

Se redskapsbeskrivning

Stöd

Se redskapsbeskrivning
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Redskapsbeskrivning
Stöd

Godkänt stöd är "Normastödet" (bild 1), som är helt av skumgummi,
eller internationellt godkända "ISCD-stödet" (bild 2), eller annat
stöd med mjuk överdel (bild 3), som godkänts av SHIF/SPK. Överdelen
skall vara 5x20 cm och med högst 2 cm mjukdel på ovansidan.
Stöden får vara höj- och sänkbara. F om 1999 är enbart ISCD-stödet
godkänt i seende-skytte.

Elektronskytte
Siktesprinciper

Belyst tavla återkastar ljuset till siktet, där det omvandlas till en
variabel ton.

Hörlurar

Siktet skall vara utrustat med hörlurar.

Kikaren

Max 4 ggr förstoring

Vikt

Max vikt för sikte inkl luftgevär 6 kg.

Lampa

Lampa för elektronskytte skall lämna erforderligt ljus, minst 3500 lux,
och lämna en jämn belysning över hela tavlan samt vara av samma
typ över hela skytteanläggningen.

Tolkning av regler
Funktionärshjälp

Skytt har rätt att få hjälp med laddning, tavelbyten och lägesmarkering, när behov för detta finns.

Klädsel

Om skyttejacka ej används är armbågsskydd, godkända för
nationellt skytte, tillåtna. I övrigt klädsel enligt UIT.

Belysning

I elektronskytte skall tävlingsarrangör tillhandahålla belysning.
Skytt får dock ha med sig egen belysning.
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