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Inbjudan till

RIKSTÄVLINGEN MED PISTOL
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HEMORTENS BANOR
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2016

OBS! Anmälningsblankett bifogad
till denna handling

Denna handling bevaras och
återlämnas till skjutledare och
kontrollant

RIKSTÄVLINGEN MED PISTOL 2016
Svenska Pistolskytteförbundet inbjuder härmed förbundets föreningar och skyttar till
rikstävling med pistol på hemortens banor.
Tävlingen genomförs under tiden 7 maj - 6 juni 2016.
Vi ber att föreningarna i tidigt skede informerar alla sina medlemmar om tävlingen och dess
regler samt att träningsskjutningar anordnas.
Tävlingsledning
Ordförande:
Förbundsordföranden, Stefan Kristiansson
Tävlingsledare:
Generalsekreteraren, Nils-Anders Ekberg
Sekreterare:
Teresa Engström
Kassör:
Teresa Engström 08-553 401 63
Resultatbehandling:
Yvonne Eriksson 08-553 401 64
Jury:
Förbundets verkställande utskott
Tider
Tävlingstid:
7/5 -6/6
Anmälan:
Senast den 22/4
Avgifter betalda:
Senast den 29/4
Skjutkort till SPSF:
Senast den 14/6 (manuell registrering)
Skjutkort till SPSF:
Senast den 21/6 (digital registrering)
Speglar för vissa skyttar: Senast den 21/6

KLASS- OCH VAPENGRUPPINDELNING

Klassindelning
Klass 3
Öppen för skyttar tillhörande riksmästarklassen i precisionsskjutning
(Namnuppgift enligt Hemsidan). Damer kan tävla i egen damklass.
Klass 2:

Öppen för skyttar som före aktuellet tävlingsår erövrat pistolskyttemärke i
guld men inte hänförs till klass 3. Damer, Veteraner och Juniorer kan tävla i
egen klass.

Klass 1s:

Skyttar som före aktuellt tävlingsår erövrat högst pistolskyttemärke i silver

Klass 1b:

Skyttar som före aktuellt tävlingsår erövrat högst pistolskyttemärke i brons

Klass 1u:

Skyttar som före aktuellt tävlingsår inte erövrat pistolskyttemärke i
någon valör

Klass 3 jun: Damer och herrar tillhörande riksmästarklassen i precisionsskjutning
(Namnuppgift enligt Hemsidan) och som under aktuellt tävlingår fyller högst
20 år.
Klass 2 jun: Damer och herrar som före aktuellet tävlingsår erövrat pistolskyttemärke i
guld och som under aktuellet tävlingsår fyller högst 20 år.
Klass 1s jun Dam- och herrjun som före aktuellt tävlingår erövrat högst pistolskyttemärke i
silver och som under aktuellet tävlingår fyller högst 20 år.
Klass 1b jun Dam- och herrjun som före aktuellt tävlingsår erövrat högst pistolskyttemärke
i brons
Klass 1u jun Dam- och herrjun som före aktuellet tävlingsår inte erövrat pistolskyttemärke
i någon valör och som under aktuellt tävlingår fyller högst 20 år.
Klass Vet Y:Damer och herrar som under aktuellt tävlingsår fyller 60 år eller mer.
Klass Vet Ä:Damer och herrar som under aktuellt tävlingsår fyller 70 år eller mer

Vapengruppindelning
Med hänsyn till vapnens egenskaper m m indelas dessa i följande vapengrupper:
Vapengrupp A1

FN- Browning och Husqvarna Pistol m/07, m/40 och VKT Lahti L 35,
Glock 17, 19 (M 88,M 88B), Parabellum, Luger P08 samt Walther
P 38, HP (pistol m/39). Se SHB F.4.1.1.

Vapengrupp A2

7,65 mm Waltherpistol, Manhurin, m fl m/PP och PPK samt
SIG-SAUER P 225, P 226 och P 228 .
OBS! SIG-SAUER vapen i ”sportutförande” så som tex X five,
X six, allruond m fl ingår inte in denna grupp. Dessa tillhör
vapengrupp A3. I vapengrupp A2 ingår endast vapen i
tjänstevapenutförande. Se SHB F.4.1.2

Vapengrupp A3

Alla övriga vapen som uppfyller kraven för vgrp A i SHB. Se SHB
F.4.1.3. Beträffande ammunition se SHB mom F.3.1.

Vapengrupp B

Pistoler och revolvrar som inte hänförs till vgrp A.
Kaliber 7,6-11,4 mm (.30-.45) Se SHB F.4.2

Vapengrupp C

Pistoler och revolvrar med kaliber 5,6 mm (.22long). Se SHB F.4.3

Klasstillhörighet
Klasstillhörigheten anges med klassbeteckning jämte vapengrupp (klass+vapen)
Ex klass 2 A3
3 A2

= Guldmärkesskytt med t ex pistol Neuhausen 9 mm
= Skytt i riksmästarklassen med 7,65 mm Waltherpistol m/PP

2 DamC =Guldmärkesskytt i damklass
1u JunC = Dam- och herrskyttar som före aktuellet tävlingsår inte erövrat
pistolskyttemärke i någon valör och som under aktuellt tävlingår fyller
högst 20 år.
Tävlingens utförande
* Skjutningen skall ske på den skjutbana där föreningens skyttar regelmässigt utför sina
skjutningar.
* Skjutning skall ske under perioden 7 maj - 6 juni 2016. Antalet tävlingstillfällen bestäms
av respektive föreningsstyrelse.
Ledning
* Skjutningen skall ledas av skjutledare som utsetts av föreningens styrelse och som
under styrelsen ansvarar för skjutningens riktiga genomförande.
Vid skjutningen skall minst en kontrollant närvara.
Skjutledare och kontrollant må delta i tävlingen.

Omfattning
* Skjutningen omfattar sex (6) precisionsserier om vardera 5 skott mot 10-ringad
internationell pistoltavla
Skjutställning mm
* Skjutställning stående utan stödhand. Avstånd 25 m. Skjuttid 5 minuter för varje
serie. Före första serien får 5 provskott avges under en tid av 5 minuter.
Provskott skall skjutas mot särskild spegel.
Märkning
* Varje i tävlingen deltagande skytt skall skjuta serierna mot två obegagnade speglar,
som på baksidan försetts med ifylld kontrollapp, obs även av kontrollanten.
Spegelbyte (tavelbyte)
* Skjutledaren bestämmer när första serien skall påbörjas. Skjutningen utförs med de tre
(3) första serierna mot spegel A och serierna fyra, fem och sex mot spegel B.
Första och andra serien på varje spegel (tavla) skall kritas och klistras.
Övriga bestämmelser
* För tävlingens utförande gäller i övrigt bestämmelserna i förbundets skjuthandbok och
PM för skjutledare och kontrollant (översändes tillsammans med skjutkorten).
Föreningen skall dessutom skicka in en redogörelse över antalet startande mm.
Skjutkort
* Protokollföring skall ske på särskilda skjutkort. Skjutledare och kontrollant
undertecknar korten.
Glöm ej att anteckna skyttens klass och vapengrupp, poängsumma för varje serie och
slutpoäng.
Vapentyp måste anges (Avgörande för rätt vapengruppindelning). Kontrollera att
personnumret är rätt (12 siffror).
Icke undertecknade kort medtas ej vid prisbedömningen.
* Föreningens nummer skall anges på varje skjutkort.
Skjutkort och redogörelsen insändes till tävlingsledningen omedelbart efter
tävlingens slut. Endast resultat som inkommit till tävlingsledningen
senast den 21 juni 2016 medtas i resultatlistan. Förening som försummar detta
har förlorat all rätt att klaga mot utsänd resultatlista.
OBS! Även ej använda skjutkort och kontrollappar skall ovillkorligen återsändas.
Antal starter
Skyttarna kan delta med totalt 5 starter, en i varje vapengrupp A1, A2, A3, B och C.

Speglar
Speglar med lägst nedanstående poäng i resp klasser skall utan anmodan omedelbart
och senast 21 juni 2016 insändas till tävlingsledningen.
A2

A1
3A1
2A1
1SA1
1B A1
1UA1
VetYA1
VetÄA1

280
278
250
250
230
277
270

3A2
2A2
1SA2
1BA2
1UA2
VetYA2
VetÄA2

275
270
250
240
230
272
262

C

B
3B
2B
1SB
1BB
1UB
VetYB
VetÄB

A3

291
288
278
270
255
287
284

3C
2C
1SC
1BC
1UC
VetYC
VetÄC

3A3
2A3
1SA3
1BA3
1UA3
VetYA3
VetÄA3

286
283
270
267
240
283
276

DamC
293
291
284
281
274
289
286

3DamC
2DamC
1SDamC
1BDamC
1UDamC
VetYDamC
VetÄDamC

JunC
288
285
276
275
270
278
275

3JunC
2JunC
1SJunC
1BJunC
1UJunC

282
280
272
270
268

OBS! Skjutkort och tavlor (speglar) får inte sändas i samma försändelse.
Tavlorna (speglarna) , som icke får rullas, måste inskickas hela och skall vara
försedda med följande uppgifter i övre vänstra hörnet: föreningens och skyttens
namn, klass, vapengrupp och poäng för respektive serie i
nummerordning samt sammanlagd poängsumma. Insänds senast 21 juni 2016.
Övriga tävlingstavlor (speglar) skall förvaras av skjutledaren minst tre
månader efter tävlingen för att på anfordran kunna insändas.
Lagtävlingar
Förening äger rätt att anmäla högst ett lag i var och en av nedanstående lagtävlingar.
Föranmälda 3-mannalag.
Lagen utgörs av föreningens tre föranmälda skyttar i samma vapengrupp, oavsett
innehavda märken jämte två (2) reserver. Lagtävlingarna är följande:
A1

A2

A3

B

C

DC (damerna behöver ej namnges i förväg)

Damlag
Lagen utgörs av föreningens tre bästa ej föranmälda kvinnliga skyttar ur
vapengrupp C oavsett innehavda märken. Dam som ingår i föranmält lag i
vapengrupp C kan ej vara med i lagtävlingen i damklass.

Icke föranmälda 3-mannalag.
Lag för de lägre klasserna.
Lagen utgörs av föreningens tre bästa skyttar i vgrp C varav en skytt skall tillhöra
klass 1 B och två skyttar tillhöra klass 1U. Dessa lag plockas automatiskt ut och det är
ingen startavgift på laget.
Rikstävlingsmedalj
Fordringarna för rikstävlingsmedalj
Vapengrupp
Poäng
Vapengrupp
Poäng
A1
254
B
270
A2
248
C
276
A3
260
Skytt i veteran Y erhåller (inteckning för) rikstävlingsmedalj vid ett samlat resultat som
med 6 poäng understiger ovan angivna resultat, och skytt i veteran Ä med 8 poäng. Alla
skyttar som, oavsett klass, uppnår ovan stipulerad poäng är berättigade till
rikstävlingsmedalj eller inteckning. Endast en rikstävlingsmedalj eller inteckning per
skytt kan dock erövras.
Priser m m
Priserna utgörs i lagtävlingarna och i de individuella tävlingarna av rikstävlingsplaketten i guld, silver resp brons, hederspriser samt vandringspriser.
En fjärdedel av antalet anmälda lag och skyttar som slutfört tävlingen erhåller pris.
Hälften av antalet klass 1-skyttar som fullföljer tävlingen erhåller rikstävlingsplakett.
Rikstävlingsplaketten bär vapen vars krets arrangerar Ban och Fält SM innevarande år.
Standardmedalj kan också erövras vid rikstävlingen.
Anmälan och anmälningsavgifter
Anmälan om deltagande görs av föreningarna på formulär som bifogas och som skall vara
tävlingsledningen, adress Svenska Pistolskytteförbundet, Box 5435, 114 84
Stockholm, via e-post till hemortens@pistolskytteforbundet.se eller på fax 08-553 401 69
senast den 21 april 2016. Anmälan skall innehålla uppgifter om antalet deltagande skyttar
samt namnuppgift på deltagare i lagtävling. (föranmälda 3-mannalag).
Ev frågor om tävlingen ställs till Yvonne Eriksson 08-553 401 64.
Resultaten kommer även i år att kunna redovisas på två sätt:
1. Digitalt genom vårt datoriserade rapporteringssystem.
2. Manuell hantering (enl gamla systemet).
Föreningen väljer själv på vilket sätt rapporteringen skall göras.
Anmälningsavgiften är 50 kr per start
Anmälningsavgiften för föranmälda- och damlag är 30 kronor.
Anmälningsavgifterna skall senast den 29 april 2016 insättas på förbundets
plusgirokonto 19 30 19-7 eller bg 811-2526. OBS! Ange RT och föreningsnummer
på inbetalningen.
Resultatlistan kommer att publiceras på vår hemsida. Klagomål över ev. felaktigheter
skall ha inkommit till kansliet senast en månad efter den dag då den preliminära
listan publiceras på Förbundets hemsida. När listan är fastställd går det inte att ändra
något!
Pappersversion av resultatlistan kommer av kostnadsskäl inte att skickas ut.

VANDRINGSPRISER OCH POÄNGPRISER I RIKSTÄVLINGEN
Vandringspris föranmälda
3-mannalag
1.Svenska Pistolskytteförbundets VPR
vapengrupp A1. Uppsatt 2016
2.Svenska Pistolskytteförbundets VPR
vapengrupp A2. Uppsatt 2013
3.Svenska Pistolskytteförbundets VPR
vapengrupp A3. Uppsatt 2016
4.Svenska Pistolskytteförbundets VPR
vapengrupp B. Uppsatt 2013
5.Svenska Pistolskytteförbundets VPR
vapengrupp C. Uppsatt 2015
Vandringspris för icke föranmälda lag
6.Svenska Pistolskytteförbundets VPR
för damer C. Uppsatt 2010
7.Svenska Pistolskytteförbundets VPR
för de lägre klasserna, vapengrupp C
Uppsatt 2010
Individuella poängpriser
21.Svenska Pistolskytteförbundets
poängpris för skyttar i vapengrupp A1
uppsatt 2015
22.Svenska Pistolskytteförbundets
poängpris för skyttar i vapengrupp A2
uppsatt 2015
23.Svenska Pistolskytteförbundets
poängpris för skyttar i vapengrupp A3
uppsatt 2015
24.Svenska Pistolskytteförbundets
poängpris för skyttar i vapengrupp B
uppsatt 2016
25.Svenska Pistolskytteförbundets
poängpris för skyttar i vapengrupp C
uppsatt 2013

26.Svenska Pistolskytteförbundets
poängpris för kvinnliga skyttar
uppsatt 2015
Ställningen i tävlingarna om vandringsoch poängpriserna framgår av prislistan
för 2015 års tävling (se hemsidan).

ANMÄLNINGSBLANKETT
Rikstävling på hemortens banor 7 maj – 6 juni 2016
Denna anmälan skall i 1 exemplar vara Svenska Pistolskytteförbundet, Box 5435, 114 84 Stockholm, fax 08553 401 69 eller e-post: hemortens@pistolskytteforbundet.se tillhanda senast 22 april 2016.

Förening

Nummer

Individuella tävlingar
Antal starter
Antal starter
Antal lag

50:- /start vid digital rapportering
Kr
50:-/ start vid manuell rapportering Kr
30:- / lag
Kr
Summa kronor

Lagtävlingar
Antal 3-mannalag. Skall namnges nedan.
Damlag behöver inte namnges.

A1

A2

A3

B

C

DC

Dock ska det föranmälas att ni vill
delta med damlag

Samtidigt som denna anmälan insändes skall anmälningsavgifterna
insättas på plusgiro 19 30 19-7 eller bg 811-2526 dock senast 29 april 2016. Var noga med att ange
föreningsnummer och att det gäller rikstävlingen (RT).
Lag A 1

Namn

Lag B

Personnr

Namn

Reserv 1

Reserv 1

Reserv 2

Reserv 2

Lag A 2

Lag C

Namn

Personnr

Namn

Reserv 1

Reserv 1

Reserv 2

Reserv 2

Personnr

Personnr

Lag A 3

Namn

Personnr

Personnummer behövs för att rätt skytt skall registreras!
Tävlingshandlingarn sänds till klubbadressen.
Önskas handlingarna till annan adress, ange denna nedan.

Reserv 1
Reserv 2

den

Sekreterare/Tävlingsansvarig

/

2016

