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8.1.0

GENERELT

8.1.1

Disse regler er en del af ISSF's Generelle Tekniske Regler, og gælder
for alle riffelkonkurrencer.

8.1.2

Alle skytter, holdledere og officials skal være fortrolige med ISSF's
regler, og skal sikre at disse regler overholdes. Det er hver enkelt
skyttes ansvar at overholde reglerne.

8.1.3

Når en regel refererer til højrehåndede skytter, gælder den omvendte
regel for linksskytter.

8.1.4

Med mindre en regel gælder specifikt for konkurrencer for mænd eller
kvinder, er den gældende for begge konkurrencer.

8.2.0

SIKKERHED
SIKKERHED HAR FØRSTE PRIORITET

8.2.1

ISSF's regler angiver kun de særlige sikkerhedskrav, som stilles af ISSF
ved ISSF's mesterskaber. Sikkerheden på en skydebane afhænger i vid
udstrækning af de lokale forhold, og organisationskomitéen kan opstille
yderligere sikkerhedsregler. Organisationskomitéen skal kende til
principperne for skydebanesikkerhed, og skal tage de nødvendige skridt
for at få dem overholdt. Organisationskomitéen bærer ansvaret for
sikkerheden. Holdledere og skytter skal være gjort bekendt med alle
særlige regler.

8.2.2

Skytternes, banepersonalets og tilskuernes sikkerhed kræver uafbrudt
og omhyggelig opmærksomhed ved håndtering af pistoler, og
forsigtighed ved færdsel på banen. Det er påkrævet at alle udviser den
nødvendige selvdisciplin. Hvor sådan selvdisciplin ikke er til stede, er
det banekommandørernes pligt at påse at disciplinen håndhæves, og
det er skytternes og holdledernes pligt at hjælpe med til en sådan
håndhævelse.

8.2.3

Et jurymedlem eller en banekommandør kan, af hensyn til sikkerheden,
til enhver tid standse skydningen. Skytter og holdledere skal øjeblikkeligt
informere banekommandører eller jurymedlemmer om enhver situation
der kan være farlig, eller som kan medføre en ulykke.

8.2.4

Et medlem af våben- og beklædningskontrollen, en banekommandør,
eller et jurymedlem, kan, uden en skyttes tilladelse, men i hans nærvær
og med hans vidende, samle hans udstyr (herunder en pistol) op for
kontrol. Der skal dog handles omgående, hvis der er tale om sikkerhed.

8.2.5

Af hensyn til sikkerheden skal alle pistoler til enhver tid håndteres med
største forsigtighed. Pistolen må ikke fjernes fra standpladsen under
konkurrencen, undtagen med banepersonalets tilladelse.

8.2.5.1

Når pistolen ikke er i en kuffert, skal den altid pege i en sikker retning.
På banen, når pistolen ikke befinder sig på standpladsen, skal den altid
opbevares i en kuffert, medmindre særlig tilladelse er givet af en
banekommandør.
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8.2.5.2

Før skytten forlader standpladsen, skal han sikre sig, at våbnet står
åbent, og at der ikke er patroner eller hagl i kammeret eller
magasinet/magasinerne, og en banekommandør skal kontrollere
dette. Hvis en skytte lægger sin pistol i kufferten eller fjerner den fra
standpladsen, uden at den er kontrolleret af en banekommandør, kan
han blive diskvalificeret.

8.2.5.3

Tørtræning og sigteøvelser er tilladt, men kun med banekommandørens
tilladelse, og kun på standpladsen eller i et særligt udpeget område.
Pistoler og magasiner må ikke berøres, så længe der er personale foran
skydelinien (se 5.3.8).

8.2.5.3.1

Tørtræning betyder aktivering af en spændt aftræksmekanisme på et
uladt våben eller udløsning af aftræksmekanismen på en luftpistol,
udstyret med en mekanisme, der muliggør, at der tages aftræk på
pistolen uden derved samtidig at udløse drivmidlet (luft eller CO2).

8.2.5.4

Pistoler må kun lades på standpladsen, og kun efter kommandoen
“LOAD” (LAD) eller “START” (SKYD) er givet. Intet magasin eller
kammer må fyldes eller lades med en patron eller et hagl, før de
pågældende ordrer er givet. På alle andre tidspunkter skal pistolerne
forblive uladt. Officials skal sikre, at skytterne har den fornødne tid til
rådighed til at lade.

8.2.5.5

Hvis en skytte afgiver et skud, før kommandoen “LOAD” (LAD) eller
“START” (SKYD), eller efter kommandoen “STOP” (HOLD INDE) eller
“UNLOAD” (AFLAD) er givet, kan han diskvalificeres, hvis der er
sikkerhedsmæssige grunde herfor

8.2.5.6

Under konkurrencen må pistolen kun lægges ned, efter at patronen/
patronerne og/eller magasinet er taget ud, og låsen står åben. Luft- og
gaspistoler skal sikres ved at åbne spændearmen og/eller ladeåbningen
og lade denne forblive åben

8.2.6

Alle skytter skal omgående indstille skydningen, når kommandoen eller
signalet “STOP” (HOLD INDE) gives. Når kommandoen “UNLOAD”
(AFLAD) gives, skal alle skytter aflade deres pistoler, sikre dem, tømme
magasinerne, og lægge dem på skydebordet. (bed en banekommandør
om tilladelse til at aflade en luftpistol). Skydningen må først genoptages,
efter at den relevante kommando eller signalet “START” (SKYD) atter
er givet.

8.2.7

Skydelederen eller andre bemyndigede banekommandører er ansvarlige
for at give kommandoerne “LOAD’ (LAD), “START” (SKYD), “STOP”
(HOLD INDE), “UNLOAD” (AFLAD) og andre nødvendige
kommandoer.
Banekommandørerne skal også sikre sig, at
kommandoerne adlydes, og at alle pistoler håndteres på en sikker
måde.

8.2.7.1

Enhver skytte, der rører en pistol eller et magasin, undtagen for at aflade
dem, uden banekommandørens tilladelse, efter at kommandoen
“STOP” (HOLD INDE) eller “UNLOAD” (AFLAD) er givet, kan
diskvalificeres
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8.2.8

Høreværn
Alle skytter og andre personer i skydeliniens umiddelbare nærhed
tilskyndes til at bære ørepropper, ørekopper eller lignende høreværn.
Høreværn, som har indbygget nogen form for modtageudstyr, er ikke
tilladt for skytter.

8.2.9

Øjenbeskyttelse
Alle skytter tilskyndes til at bære skydebriller med splintfrit glas eller
lignende øjenbeskyttelse under skydningen.

8.3.0

BANE- OG SKIVESTANDARDER
Detaljerede skive- og banestandarder kan findes i de Tekniske Regler
(se afsnit 6.0).

8.4.0

UDSTYR OG AMMUNITION

8.4.1

Generelt

8.4.1.1

Skytter må kun anvende udrustning og påklædning som er i
overensstemmelse med ISSF's regler. Alt (pistoler, indretninger,
udrustning, tilbehør o.s.v.), som kan give en skytte en usportslig fordel
frem for de andre, og som ikke er nævnt i disse regler, eller som er i
modstrid med ånden i ISSF's regler og bestemmelser, er forbudt.
Skytten er ansvarlig for at indgive alt udstyr og beklædning til officiel
kontrol og godkendelse i Våben- og Beklædningskontrollen før en
konkurrences start. Tilsvarende er holdledere ansvarlige for at sikre at
skytternes udstyr og beklædning er i overensstemmelse med ISSF's
regler og bestemmelser. Juryen har til enhver tid ret til at undersøge en
skyttes udstyr og beklædning.

8.4.1.1.1

Skytten skal anvende den samme pistol i alle delkonkurrencer og serier
af en skydedisciplin, undtagen hvis den skulle ophøre med at
funktionere. (Se Funktionsfejl – Regler, pkt. 8.8.0)

8.4.1.2

Vindflag
Private vindindikatorer er forbudt.

8.4.1.3

Lydgengivelse
Der må kun anvendes støjdæmpende udstyr. Radioer, båndoptagere
eller enhver type af lydgivende udstyr eller kommunikationsudstyr er
forbudt under konkurrencer og enhver træning.

8.4.1.4

Brug af mobiltelefoner, walkie-talkies, personsøgere og lignende udstyr
er forbudt for deltagere, trænere og holdledere, så længe de opholder
sig i konkurrenceområdet. Alle mobiltelefoner o.s.v. skal være
SLUKKET.

8.4.1.5

Rygning på banen og i tilskuerområdet er forbudt.

8.4.1.6

Brug af blitz er forbudt indtil konkurrencen er helt afsluttet.
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8.4.2

Standard for alle pistoler

8.4.2.1

Skæfter
For så vidt angår dimensioner og detaljer henvises til Pistol
Specifikationen, tabel 16.0.

8.4.2.1.1

Hverken skæftet eller nogen del af pistolen må udvides eller være
bygget på en sådan måde, at det kan give nogen form for støtte udover
hånden. Håndledet skal være synligt fri for støtte, når pistolen holdes i
den normale skydestilling. Armbånd, armbåndsur, håndledsbind eller
lignende genstande er forbudt på den hånd og arm, som holder pistolen.

8.4.2.1.2

Justerbare skæfter er tilladt, forudsat at de er i overensstemmelse med
reglerne for den pågældende disciplin, når de er tilpasset skyttens hånd.
Justeringer, som kunne være i strid med ISSF’s regler, må ikke ske,
efter at våbenkontrollen har fundet sted

8.4.2.2

Piben: Se Pistol Specifikationen, tabel 16.0

8.4.2.3

Sigtemidler: Se Pistol Specifikationen, tabel 16.0
Kun åbne sigtemidler er tilladt. Optiske sigtemidler, spejl-, kikkert- og
lasersigter samt elektronisk projicerede pletter eller lignende er forbudt.
Enhver sigteindretning, som er programmeret til at aktivere
affyringsmekanismen, er forbudt. Kornbeskyttere på forreste og bageste
åbne sigte er ikke tilladt.

8.4.2.3.1

Korrigerende linser og/eller filtre må ikke anbringes på pistolen.

8.4.2.3.2

Det er tilladt for skytten at anvende korrigerende briller og/eller filtre.

8.4.2.4

Elektronisk aftræk er tilladt, forudsat:

8.4.2.4.1

alle deres komponenter er fast sammenbygget med og indeholdt inden
for pistolens ramme og greb;

8.4.2.4.2

aftrækkeren aktiveres af den hånd, der holder pistolen;

8.4.2.4.3

alle komponenter er til stede, når pistolen indgives til kontrol i våben- og
beklædningskontrollen;

8.4.2.4.4

at pistolen, med alle komponenter installeret, overholder reglerne for
dimensioner og vægt for den pågældende disciplin.

8.4.2.5

Hylsterfangere er tilladt, forudsat at pistolen fortsat er i
overensstemmelse med alle regler (mål og vægt), når hylsterfangeren er
påsat. Dette skal påføres udstyrskontrol kortet af våben- og
beklædningskontrollen.
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8.4.2.6

Vejning af aftrækket

8.4.2.6.1

Aftræksvægten skal måles omhyggeligt, med aftræksvægten ophængt
nær aftrækkerens midte, og med piben holdt lodret (Se figur 1).
Aftræksvægten skal placeres på en vandret overflade, inden den løftes
op. Prøven skal udføres af våben- og beklædningskontrollen.
Aftræksvægten skal holde under hele konkurrencen. Der gives højst tre
(3) forsøg i at løfte vægten. Hvis vægten ikke holder, kan pistolen kun
genfremstilles, efter at aftrækket er blevet justeret. Afprøvning af luft- og
gasdrevne pistoler skal ske under udløsning af drivgassen.

8.4.2.6.2

Den relevante aftræksvægt, som kan bruges ved stikprøvekontrol, vil
også blive stillet til rådighed for skytterne på banen før og under
konkurrencerne, og før finalerne, for at give dem mulighed for at
kontrollere, at deres aftræksvægt ikke har ændret sig, således at den er
i strid med reglerne.

8.4.2.6.3

Der bør foretages stikprøvekontrol af aftræksvægten umiddelbart efter
sidste serie i alle kvalifikationsrunder på 10 m og 25 m disciplinerne.
Jurymedlemmerne bør udvælge mindst en skytte fra hvert baneafsnit
(eller for hver otte standpladser for luftpistol) ved udtrækning af
nummererede lodder. Våben- og beklædningskontrollen skal derefter
udføre afprøvningen, inden våbnene lægges i deres kufferter. Der gives
højst tre (3) forsøg i at løfte vægten. Enhver skytte, hvis pistol ikke
består prøven, skal diskvalificeres.

8.4.2.6.4

Måling af aftræksvægten
Note:
Der skal anvendes en
aftræksvægt med et
metal- eller gummiblad.
En
rulle
eller
en
tilsvarende
afrundet
udformning må ikke
bruges.
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8.4.3

10 m luftpistol
Enhver 4,5 mm (Kal. .177°) luft- eller gaspistol, som er i
overensstemmelse med regel 4.1 og de følgende standarder kan
anvendes:

8.4.3.1

Pistolen må kun lades med et (1) enkelt hagl.

8.4.3.1.1

Hvis skytten ved et uheld lader med mere end et (1) hagl

8.4.3.1.1.1

Hvis skytten er opmærksom på situationen, skal han løfte den frie arm
for at indikere over for banekommandøren, at han har et problem.
Banekommandøren skal derefter forestå, at pistolen bliver afladt, og
skytten vil ikke blive pålagt nogen straf. Der gives ikke ekstra skydetid,
men skytten kan fortsætte sin skydning som normalt.

8.4.3.1.1.2

Hvis skytten ikke er opmærksom på situationen, eller hvis skytten
fortsætter uden at rapportere hændelsen, gælder følgende:

8.4.3.1.1.2.1 Hvis der er to (2) skud i skiven, tæller værdien af et højeste skud, og det
andet skud annulleres.
8.4.3.1.1.2.2 Hvis der kun er et (1) skud i skiven, tæller værdien af dette.
8.4.4

Specielle regler for 25 m pistoler

8.4.4.1

Løbets kærnelinie skal passere over forbindelseshuden mellem tommelog pegefingeren på den hånd, der holder våbnet i den normale
skydestilling.

8.4.4.2

Løbslængden måles som følger (Se Pistol Specifikationerne tabel 16.0)

8.4.4.3

Halvautomatiske

Fra mundingen til bundstykket (pibe + kammer)

Revolvere

Kun piben (uden cylinder)

25 m randtændingspistol:
Enhver kaliber 5,6 mm (.22”) randtændingspistol med kammer til long
rifle patroner, med undtagelse af enkeltskudspistoler, og som er i
overensstemmelse med reglerne i pkt. 8.16.0 kan anvendes.

8.4.4.4

25 m grovpistol
Enhver centraltændingspistol, undtagen enkeltskudspistoler, med en
kaliber mellem 7,62 mm og 9,65 mm (.30” til .38”), som er i
overensstemmelse med reglerne i pkt. 8.16.0 kan anvendes:

8.4.5

50 m fripistol
Enhver kaliber 5,6 mm (.22”) randtændingspistol med kammer til long
rifle patroner kan anvendes

8.4.5.1

Pistolen, der bruges i 50 m fripistol disciplinen, må kun lades med en (1)
patron.

8.4.5.2

Skæftet må godt dække hånden i det omfang de ikke dækker
håndleddet.
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8.4.6

Ammunition
Alle projektiler, der anvendes, skal være fremstillet af bly eller et
tilsvarende blødt materiale. Kappeklædte projektiler er ikke tilladt.
Juryen kan udtage prøver at skyttens ammunition til undersøgelse.
Pistol

Caliber

Other specifications

10 m
luftpstol

4,5 mm (.177”)

25 m
grovpistol

7.62 mm – 9.65
mm (.30”-.38”)

Af sikkerhedshensyn er high power
ammunition af typen ”Magnum” ikke
tilladt.

5.6 mm (.22”)

Randtændings long rifle.

50 m
fripistol

25 m
5.6 mm (.22”)
sportspistol

Randtændings long rifle.
Silhouetdisciplinen: minimumsvægt på
kuglen 2,53 g = 39 grains;
minimumshastighed 250 m/sek.

8.4.7

Beklædningsbestemmelser

8.4.7.1

Det er skyttens ansvar at vise sig på banerne i en værdig påklædning,
passende for en offentIig begivenhed.

8.4.7.2

Under konkurrencerne og træningen forud herfor:

8.4.7.2.1

Kvinder skal være iført kjole, nederdel, buksenederdel, shorts eller
slacks og bluse eller overdel (som dækker forsiden og bagsiden af
kroppen og skuldrene).

8.4.7.2.2

Mænd skal være iført lange bukser eller shorts og lang- eller kortærmet
skjorte

8.4.7.2.3

Shorts må ikke være så korte, at de stopper oven over skyttens
fingerspidser, når arm og fingre er udstrakte langs skyttens side.

8.4.7.2.4

Det er tilladt at bære sweater eller cardigan.

8.4.7.2.5

Sportsdragter, der leveres til holdet som officiel uniform, er tilladt.

8.4.7.2.6

Alle medlemmer af et hold, hvad enten det er mænd eller kvinder, skal
være iført en identisk hold-overdel.

8.4.7.2.7

Under præmieoverrækkelser og andre ceremonier skal skytterne
optræde i deres officielle nationale uniform eller nationale træningsdragt
(top og bund). Alle holdskytter skal være ens klædt.

8.4.7.3

Brug af alt særligt udstyr, midler eller beklædningsgenstande, som
fastlåser eller i urimelig grad nedsætter bevægeligheden af skyttens
ben, krop eller arme, er forbudt for at sikre at skytternes ydeevne ikke
bliver kunstigt forbedret af særlig påklædning.
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8.4.7.4

Der bør bæres almindelige sko med lave sider. Enhver slags sko med
høje skafter (herunder riffel, basketball- og skistøvler o.s.v.) som dækker
ankelknoglen, eller som kunne give støtte, er ikke tilladt. Sko vil blive
kontrolleret i Våben- og Beklædningskontrollen. Beklædning vil blive
kontrolleret på standpladsen.

8.4.7.5

Alle skytter skal bære startnumre på ryggen over taljen til enhver tid
mens de deltager i træning forud for og under konkurrencen. Hvis der
ikke bæres startnummer, må skytten ikke begynde/ fortsætte.

8.4.7.6

ALLE SKYTTER SKAL OVERHOLDE ISSF’S regler for deltagerberettigelse og sponsering (afsnit 4 af de Officieller Regler og
Bestemmelser). Dette afsnit omhandler reglerne for deltagelse i ISSFkonkurrencer og sådanne områder som: Emblemer, sponsering,
reklame og kommerciel mærkning af beklædning, samt kontrol af dette
og sanktioner.

8.4.7.7

Sideblænder fastgjort til hatten, kasketten, skydebrillerne eller et
pandebånd, højst 40 mm højt (A) er tilladt. En sådan blænde må ikke
rage længere frem end at det flugter med midten af panden (se også
7.4.2.3.4).

8.4.7.7.1

Et stykke til at dække det ikke-sigtende øje, højst 30 mm bredt (B), er
tilladt.

8.4.7.7.2

8.4.8

SPARE

8.4.9

SPARE

8.4.10

Tilbehør

8.4.10.1

Kikkerter
Brug af kikkerter, som ikke er monteret på riflen, til lokalisering af skud
og til bedømmelse af vinden er kun tilladt i konkurrencer på 25 og 50 m.
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8.5.0

KONKURRENCEOFFICIALS
Der skal udpeges en disciplinjury til at overvåge gennemførelsen af
konkurrencerne. Der skal udpeges en klassifikationsjury til at overvåge
skivekontrollen og indplaceringen af resultaterne.

8.5.1

Skydelederens pligter og funktioner
Der skal udpeges en skydeleder for hver konkurrence på en given
skydebane. Skydelederen er:

8.5.1.1

Ansvarlig for alle banekommandører og banepersonale og for den rette
gennemførelse af konkurrencen og, hvor skydningen sker under central
kontrol, for alle banekommandoer.

8.5.1.2

Ansvarlig for sikre at hele banepersonalet samarbejder med juryen.

8.5.1.3

Ansvarlig for hurtigt at rette ethvert udstyrssvigt og for at stille de
nødvendige eksperter og det nødvendige udstyr til rådighed for banens
drift. Skydelederen skal afklare enhver uregelmæssighed som andre
banekommandører ikke kan løse.

8.5.1.4

Ansvarlig for den effektive og hurtige bedømmelse af alle skiver i
samarbejde med lederen af skivekomtrollen.

8.5.1.5

Deltager, om nødvendigt, i lodtrækningen om tildeling af standpladser.

8.5.2

Banekommandørens pligter og funktioner
Der skal udpeges en banekommandør for hvert baneafsnit, eller for hver
5 - 10 standpladser. Banekommandøren skal:

8.5.2.1

være ansvarlig for det baneafsnit, der er blevet ham betroet, over for
skydelederen for den pågældende konkurrence, og han skal til enhver
tid samarbejde med juryen;

8.5.2.2

kalde skytterne frem til deres standpladser;

8.5.2.3

kontrollere navnene og Bib (start) numrene på skytterne for at sikre, at
de er i overensstemmelse med startlisten, skydekortene og banelisten.
Hvis det er muligt, skal dette afsluttes, før forberedelsestiden begynder;

8.5.2.4

sikre at skytternes pistoler, udstyr og tilbehør er blevet kontrolleret og
godkendt;

8.5.2.5

kontrollere skytternes
uregelmæssigheder;

8.5.2.6

Give de fornødne eller nødvendige kommandoer.

8.5.2.7

Tage enhvert nødvendigt skridt efter en funktioneringsfejl, protest,
forstyrrelse eller en hvilken som helst anden hændelse som måtte
indtræffe under konkurrencen.

8.5.2.8

Være ansvarlig for at listeførerne noterer de nøjagtige skudværdier når
der anvendes papirskiver.

skydeposition

og
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8.5.2.9

Overvåge den korrekte drift af skiverne.

8.5.2.10

Modtage protester og videregive dem til et jurymedlem.

8.5.2.11

Være ansvarlig for at alle uregelmæssigheder, forstyrrelser, straffe,
funktioneringsfejl, skud i naboskiver, tildeling af ekstra tid, omskud o.s.v.
noteres på hændelsesrapporten, banejournalen og skiven eller
papirstrimlen samt, når relevant, på den lille resultattavle.

8.5.3

Listeførerens pligter og funktioner – papirskiver
Der bør udpeges en listefører for hver standplads. Listeførere skal:

8.5.3.1

Udfylde eller kontrollere at oplysningerne er den samme på skydekortet
og
resultattavlen
(skyttens
navn,
identifikationsnummer,
standpladsnummer o.s.v.).

8.5.3.2

Oplyse skytten om når hans prøveskive eller gældende skive er klar til
beskydning. Skytten skal tydeligt meddele listeføreren hvorvidt han
ønsker at skyde prøveskud eller gældende skud; dette skal bekræftes af
listeføreren. For at undgå sprogvanskeligheder, kan man give skytten to
kort med ordene SIGHTING (prøve) og COMPETITION (gældende).
Desuden bør hvert kort være påtrykt et lille billede af en prøveskive eller
en gældende skive. Skytten skal blot vise listeføreren det pågældende
kort.

8.5.3.3

Have en kikkert til rådighed, hvis der anvendes fjernbetjente skiver. Hvis
listeføreren styrer skiveskiftningen, skal han vente nogle sekunder før
han giver signal til skiveskift, således at skytten har lejlighed til at se
skuddets placering.

8.5.3.4

Indføre den foreløbige værdi af hvert skud på skydekortet og på
resultattavlen over eller ved siden af sit bord til brug for tilskuerne.

8.5.3.5

På baner, hvor skiverne bliver bragt mekanisk tilbage til standpladsen,
indsamle skiverne omgående efter hver 10-skuds serie og anbringe dem
i en aflåst kasse, der afhentes af det dertil autoriserede personale for
viderebringning til skivekontrollen.

8.5.3.6

Afholde sig fra enhver samtale med skytten, eller fra at fremsætte
enhver anden bemærkning med hensyn til resultatet eller den
resterende konkurrencetid.

8.5.4

Markørformændenes pligter og funktioner – papirskiver

8.5.4.1

Antallet af markørformænd bør være i overensstemmelse med antallet
af banekommandører. Når der bruges markørgrav, er de ansvarlige for
at skiverne i den gruppe de har fået tildelt bliver hurtigt sænket,
skudværdierne noteret og markeret, og skiverne hævet, klar til skyttens
næste skud.
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8.5.4.2

Hvis et skudhul ikke kan findes på skiven, er markørformanden ansvarlig for at
fastslå om skudhullet sidder i en naboskive og, efter rådslagning med juryen og
banekommandøren, at opklare hændelsen.

8.5.4.3

Når der anvendes automatiske skivekasser, er markørformændene ansvarlige
for at fylde de rigtige skiver på kasserne, for at udtage skiverne og gøre dem
klar til viderebringning til skivekontrollen. De er også ansvarlige for at der gøres
notat på skiverne om eventuelle uregelmæssigheder, der måtte have fundet
sted.

8.5.4.4

Sikre at der ikke er skudhuller i den hvide del af skiven, og at alle skudmærker
i skiverammen er klart afmærket.

8.5.5

Skivekommandør – papirskiver

8.5.5.1

En skivekommandør skal udpeges for hvert baneafsnit eller for hver fem til ti
baner. Antallet af skivekommandører skal svare til antallet af
banekommandører.

8.5.5.2

En skivekommandør skal:

8.5.5.2.1

være ansvarlig for den gruppe skiver, som er blevet ham betroet;

8.5.5.2.2

i alle 25 m disciplinerne skal han henlede jurymedlemmers opmærksomhed på
skud, der kan være vanskelige at bedømme, og, efter at skuddet er bedømt,
skal han signalere placering og værdi af skuddet;

8.5.5.2.3

sikre at skiverne bliver bedømt hurtigt, at de bliver nøjagtigt og effektivt kridtet,
plastret og/eller skiftet, efter hvad der er nødvendigt, og efter hvad der kræves i
henhold til reglerne;

8.5.5.2.4

medvirke til at opklare tvivlsomme situationer i overensstemmelse med ISSF’s
regler og i samarbejde med banekommandøren og juryen.

8.5.5.3

Skivekommandør – elektroniske markeringsanlæg

8.5.5.3.1

Skivekommandøren skal sikre, at der ikke er skudhuller på den hvide
skiveflade, og at ethvert mærke efter skud i skiverammen er tydeligt afmærket.
Han skal plastre bagskiverne og sladreskiven, og han skal skifte
kontrolskiven.

8.5.5.3.2

Bagskiver og sladreskiver og kontrolskiver må ikke blive plastret eller skiftet
før skivebedømmelsen er afsluttet.

8.5.6

Tekniske specialister – elektroniske skiver

8.5.6.1

Der kan udpeges tekniske specialister til drift og vedligeholdelse af det
elektroniske skivemateriel; de kan rådgive banekommandørerne og
jurymedlemmerne, men må ikke træffe beslutninger.

8.5.6.2

Forud for starten af hver skydehold i en konkurrence skal et jurymedlem
inspicere de elektroniske skiver for at bekræfte følgende:

8.5.6.3

at der ikke er skudhuller i den hvide del af skivefladen;
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8.5.6.4

at alle skudmæker i rammen er klart afmærket;

8.5.6.5

at der ikke er skudhuller i bagskiverne til 25 m disciplinerne

8.5.6.6

at sladreskiverne bag 25m og 50m skiverne er fri for skudhuller;

8.5.6.7

at kontrolarkene er udskiftet;

8.5.6.8

et jurymedlem skal overvåge enhver manuel indgriben i resultaterne i
kontrolcomputeren (f.eks. registrering af straffe).

8.5.7

Jurymedlemmer på skivelinien

8.5.7.1

Ved 25 m discipliner, hvor der anvendes papirskiver, skal der udpeges et
jurymedlem fra klassifikationsjuryen og/eller fra pistoljuryen for hvert baneafsnit
eller for hver 5 til 10 skiver (dvs. en for hver skivebedømmer). Han skal
ledsage skivebedømmeren på skivelinien.

8.5.7.2

Jurymedlemmet skal kontrollere, at skiverne er undersøgt, før markeringen
begynder, idet han ser efter, at det korrekte antal skud er til stede,
skudhullernes afstand til ringene, etc. Tvivlstilfælde skal afklares, før
markeringen begynder.

8.5.7.3

Afgørelser i tvivlstilfælde skal træffes samtidig af to (2) jurymedlemmer og
skivebedømmeren. Et af jurymedlemmerne fungerer som formand, og isætter
dornen (skivemålet), hvis dette skulle blive nødvendigt.

8.5.7.4

Jurymedlemmet på skivelinien skal sikre, at alle resultater, der noteres af den
anden listefører, er korrekte, og at juryens kendelser er korrekt nedskrevet og
bevidnet på resultatkortet.

8.5.7.5

Jurymedlemmet skal sikre, at skiverne ikke bliver plastret, og at skuddene ej
heller bliver markeret med de farvede skiver, før tvivlstilfælde er blevet afgjort,
og resultatet er blevet korrekt bogført af den anden listefører.

8.5.7.6

Når der anvendes elektroniske markeringsanlæg, skal et (eller flere)
medlem(mer) af klassifikationsjuryen være til stede for at hjælpe med
løsningen af ethvert problem i forbindelse med skivebedømmelsen.
Medlemmer af pistoljuryen skal hjælpe med i tilfælde, hvor der skal træffes
afgørelser, når der kun er to eller færre medlemmer fra klassifikationsjuryen til
rådighed.

8.5.7.6.1

Fremgangsmåde ved undersøgelse af elektroniske skiver (EST)
efter en protest over et resultat, klage, manglende markering m.v.
Et jurymedlem indsamler følgende (standpladsnummeret og retningen af
kortet, arket eller skiven skal noteres på hver enkelt):

8.5.7.6.1.1
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8.5.7.6.1.1.1 Kontrolarket (25 og 50 m). Hvis et skudhul sidder udenfor kontrolarket,
skal den geometriske placering af skudhullerne i kontrolarket i forhold til
bagskiven klarlægges inden kontrolarket fjernes;
8.5.7.6.1.1.2 Sladreskiven (25 m / 50 m);
8.5.7.6.1.1.3 Bagskiven (25 m);
8.5.7.6.1.1.4 Den sorte papirstrimmel (10 m);
8.5.7.6.1.1.5 Det sorte gummibånd (50 m);
8.5.7.6.1.1.6 Banehændelsesrapporten;
8.5.7.6.1.1.7 LOG-udskriften;
8.5.7.6.1.1.8 Datafilen fra skivecomputeren (om nødvendigt).
8.5.7.6.1.2

Et jurymedlem skal undersøge forsiden af den elektroniske skive, samt
rammen, og notere placeringen af ethvert skud udenfor den sorte
sigteflade.

8.5.7.6.1.3

Computerloggen må ikke slettes (CLEAR LOG) før skivekontroljuryen
har givet tilladelse hertil.

8.5.7.6.1.4

Antallet af skudhuller optælles og deres placering evalueres.
Jurymedlemmerne undersøger de ovenstående elementer og laver en
uafhængig bedømmelse før en formel juryafgørelse træffes.

8.5.8

Anden listefører – papirskiver
I alle delkonkurrencer af alle 25 m discipliner, finder den officielle
skivebedømmelse sted på banen. Den anden listefører opholder sig på
skivelinien. Han skal notere resultater, som råbes op af
skivekommandøren, på skydekortene. Hvis der er uoverensstemmelse
mellem de resultater, som er noteret af listeføreren og den anden
listefører, som ikke kan afgøres, så er den anden listeførers resultat det
gyldige.

8.5.9

Skiveoperatør
I de discipliner og delkonkurrencer, hvor serierne er tidsbegrænsede,
styres skivebevægelsen og tidsstyringsmekanismen af skiveoperatøren
under banekommandørens ledelse.

8.5.10

Markør
Ved 25 m discipliner, hvor den officielle skivebedømmelse sker på
banen, skal markøren plastre hullerne i skiven eller kontrolskiven og på
bagskiverne eller skifte skiver eller kontrolskiver, men først efter at
skivebedømmelsen er færdig.
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8.6.0

FREMGANGSMÅDE VED AFHOLDELSE
RENCER OG KONKURRENCEREGLER

8.6.1

Skydestillinger

8.6.1.1

Skytten skal stå frit, uden støtte, med begge fødder og/eller sko
fuldstændig inden for standpladsen. Pistolen skal holdes og affyres
med kun en hånd. Håndleddet skal være synligt fri for støtte.

8.6.1.2

Før og under serien, også under indladningen af en patron, eller under
kontrol af, eller ved spænding af hanen på en pistol eller revolver, skal
pistolen altid pege ned ad banen mod volden bag skiverne, indtil skytten
går tilbage til klarstillingen før det næste skud eller afventer
kommandoen “UNLOAD" (AFLAD).

8.6.1.3

I Ved alle 25 m hurtigskydningskonkurrencer (silhuetpistol disciplinen,
dueldelkonkurrencerne i sportspistol- og grovpistol disciplinerne og 20
og 10 sekunder serierne i standardpistol disciplinen) skal skydningen
starte fra KLARSTILLINGEN. I KLARSTILLINGEN skal skyttens arm
pege nedad i en vinkel på ikke over 45o fra lodret, men må ikke pege på
jorden inden for standpladsens forkant. Armen skal forblive ubevægelig i
denne stilling, mens der ventes på skivens tilsynekomst eller, hvis der
anvendes elektronisk skiveanlæg, at det grønne lys tændes.

8.6.1.3.1

KLARSTILLINGEN
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AF

SKYDEKONKUR-

8.6.1.4

Hvis en skytte løfter armen for tidligt, eller hvis han ikke sænker den
tilstrækkeligt
(se
8.5.2.5
og
8.6.1.3)
i
25
m
hurtigskydningskonkurrencerne (silhuetpistol disciplinen, dueldelen i
sportspistol- og grovpistol disciplinerne og 20 og 10 sekunder serierne i
standardpistol disciplinen), vil han modtage en advarsel fra et
jurymedlem (se 8.5.2.5), og serien skal noteres og gentages. I
silhuetpistol disciplinen vil skytten få noteret den laveste værdi i hver af
skiverne. I de øvrige 25 m discipliner vil skytten få noteret de fem (5)
laveste skudværdier i de to serier (eller tre serier, hvis der også
optræder funktionsfejl). Hvis fejlen gentages i den samme 30-skuds
delkonkurrence, skal samme procedure anvendes, og skytten skal
straffes med et fradrag på to (2) point fra hans resultat. Hvis en tredje
overtrædelse af denne bestemmelse indtræffer, skal skytten
diskvalificeres (se funktioneringsfejl, pkt. 8.8.0).

8.6.2

Pistoldiscipliner
Se tabellen over pistoldiscipliner, pkt. 8.15.0.

8.6.3

Håndtering af skiverne

8.6.3.1

Papirskiver

8.6.3.1.1

10 m luftpistol

8.6.3.1.1.1

Skiveskift
foretages
af
skytterne
selv
under
opsyn
af
banekommandørerne. Skytten er ansvarlig for at skyde på den korrekte
skive.

8.6.3.1.1.2

Skytten skal, omgående efter afslutningen af hver 10-skuds serie, lægge
de ti skiver på et bekvemt sted for listeføreren, som skal overføre dem til
en sikker beholder for opsamling af autoriseret personale for transport til
skivekontrollen.

8.6.3.1.2

50 m fripistol

8.6.3.1.2.1

Hvis der anvendes automatiske skivetransportører eller skiveskiftere, kan enten skytten selv eller listeføreren kontrollere skiveskiftningen. I begge tilfælde er skytten ansvarlig for at han skyder på
den rigtige skive.

8.6.3.1.2.2

Hvis skytten finder at markeringen eller skiveskiftningen går for
langsomt, kan han meddele dette til banekommandøren. Hvis
banekommandøren eller juryen finder påstanden begrundet, skal de
rette situationen. Hvis skytten eller en holdleder finder at der ikke sker
en forbedring, kan skytten eller en holdleder indgive protest til juryen.
Juryen kan tildele en forlængelse af skydetiden på højst 10 minutter.
Sådanne påstande kan ikke fremsættes indenfor de sidste 30 minutter
af skydetiden, undtagen under usædvanlige omstændigheder.
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8.6.3.2

Elektroniske skiver

8.6.3.2.1

Skytterne bør sørge for at blive fortrolige med betjeningen af kontrolknapperne til ændring af skiveudsnittet på monitoren (ZOOM) og til
skift fra prøveskive til gældende (MATCH). I konkurrencer på 10 m og
50 m, er skiftningen fra prøveskud til gældende under skyttens kontrol
og ansvar. Hvis skytten er i tvivl, skal han bede banekommandøren om
hjælp. For så vidt angår 25 m disciplinerne ligger kontrol og ansvar hos
banepersonellet.

8.6.3.2.2

Det er ikke tilladt af tildække skyttens monitorskærm eller en del af
skærmen. Hele skærmen skal være synlig for juryen og banepersonalet.

8.6.3.2.3

Skytter og banepersonalet må ikke røre printerkontrolpanelerne
og/eller printerstrimlerne før afslutningen på skydeholdet eller
konkurrencen, undtagen efter bemyndigelse af juryen. Skytterne bør
underskrive printerstrimlen (ved siden af resultatet) før de forlader
banen, til identifikation af deres resultat.

8.6.3.2.4

Når en skytte undlader at underskrive printerstrimlen, bør et jurymedlem
eller en banekommandør sætte deres initialer på printerstrimlen for at
den kan sendes til skivekontrollen.

8.6.3.3

Bagskiver

8.6.3.3.1

Til ISSF’s mesterskaber skal der altid anvendes bagskiver til 25 m
disciplinerne med henblik på at identificere de skud, der eventuelt ikke
har ramt skiven.

8.6.3.3.2

Bagskiver skal mindst dække den fulde bredde og højde af 25 m
rammerne (5 skiver). De skal placeres en (1) meter bag
konkurrenceskiverne. De skal være sammenhængende eller monteret
på rammer, der står umiddelbart ved siden af hinanden – uden afstand
mellem rammerne – således at det er muligt at registrere samtlige skud,
der måtte være afgivet uden for konkurrenceskiverne.

8.6.3.3.3

Bagskiver skal være fremstillet af ikke-reflekterende papir i en neutral
farve, der svarer til skivernes farve.

8.6.3.3.4

Der skal stilles nye bagskiver til rådighed for hver skytte på 25 m
disciplinerne. Ved dueldelen af sportspistol- og grovpistol disciplinerne,
samt ved standardpistol disciplinerne skal bagskiverne skiftes eller
plastres efter hver fem (5)-skuds serie.
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8.6.3.4

Kontrolskiver – elektroniske markeringsanlæg – 25 m

8.6.3.4.1

8.6.3.4.2

Området bag den sorte skivetegning skal være dækket af kontrolskiver,
som
kan
skiftes
efter
hver
5-skuds
serie
i
hurtigskydningsdelkonkurrencerne og efter prøveserien og efter hver 5skuds serie i præcisionsdelkonkurrencerne. I 25 m silhuetpistol
disciplinen skal kontrolskiverne skiftes eller plastres efter hvert
skydehold
Plastres
Plastres
eller skiftes eller skiftes
efter hver
efter
fem (5)prøveserie
skuds serie

Disciplin

25 m silhuetpistol

8.6.3.4.3

Stilles til
rådighed for
hver skytte for
hver delkonkurrence
X

25 m sportspistol

X

X

X

25 m grovpistol

X

X

X

25 m standardpistol

X

X

X

Hvis et skud befinder sig uden for kontrolskivens område, skal de
geometriske forhold mellem skudhullerne i kontrolskiven og i bagskiven
klarlægges, før kontrolskiven skiftes.
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8.6.3.5

Sladreskiver – elektroniske markeringsanlæg 10 m / 50 m

8.6.3.5.1

En sladreskive, anbragt på bagsiden af skiven, skal udskiftes mellem
hvert skydehold, medmindre der anvendes kontrolskiver (dette gælder
dog ikke på 10 m konkurrencerne, hvor der anvendes en sort
papirstimmel).

8.6.4

Konkurrenceregler

8.6.4.1

Forberedelsestid

8.6.4.1.1

Skytterne skal melde sig på deres baneafsnit og vente, til de bliver kaldt
frem til deres standpladser. Hvis tiden tillader det, vil skytterne blive
kaldt frem til deres standpladser, hvor de kan sætte deres udstyr op og
håndtere deres pistoler, før forberedelsestiden indledes, forudsat at det
foregående skydehold er færdig (se også pkt. 8.2.5.3). Jury og
banekommandører bør foretage kontrol af skytternes udrustning i denne
periode forud for konkurrencen.

8.6.4.1.2

Derefter gives kommandoen “PREPARATION BEGINS NOW”
(FORBEREDELSESTIDEN BEGYNDER NU). Skiverne vil være synlige
og vendt mod skytterne under forberedelsestiden. Under
forberedelsestiden kan skytterne håndtere deres pistoler, tørtræne, og
udføre holde- og sigteøvelser på skydelinien.

8.6.4.1.3

Forberedelsestid før konkurrencen starter er som følger:
10 m luftpistol

10 minutter

50 m fripistol

10 minutter

25 m standardpistol

5 minutter

25 m præcision (sports- og grovpistol)

5 minutter

25 m hurtigskydnings delkonkurrencer og discipliner

3 minutter

8.6.4.2

Start

8.6.4.2.1

Intet skud må afgives, før konkurrencen starter.

8.6.4.3

Erstatning af en skytte

8.6.4.3.1

Hvis en skytte trækker sig på noget tidspunkt efter at han har afgivet sit
første prøveskud i konkurrencen, må han ikke erstattes. Denne regel
gælder også i tilfælde af konkurrencer, der består af flere dele eller som
afvikles over flere dage.

8.6.4.4

10 m luftpistol / 50 m fripistol disciplinerne

8.6.4.4.1

Konkurrencen anses for at være startet fra det øjeblik, skydelederen har
givet kommandoen “START” (SKYD). Ethvert skud, som afgives efter
at skytten har fuldført sine prøveskud, skal noteres som en del af
konkurrencen. Tørtræning er imidlertid tilladt.
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8.6.4.4.2

Prøveskud. Der kan afgives et ubegrænset antal prøveskud, men kun
før de gældende skud påbegyndes. Efter at det første gældende skud er
afgivet, er yderligere prøveskud ikke tilladt, med mindre de er blevet
tilladt af juryen i overensstemmelse med disse regler. Ethvert skud som
afgives i modstrid med disse regler skal bogføres som en forbier i
konkurrencen.

8.6.4.4.3

Et eller flere skud, som afgives før starten af den officielle skydetid,
medfører et straffefradrag på to (2) point på første
konkurrenceskive(r) for hvert skud, der er afgivet. Et eller flere skud,
som ikke bliver afgivet, noteres som forbiere (nul-scoringer) på sidste
konkurrenceskive. Det samme gælder skud, der er afgivet efter
afslutningen på den officielle skydetid, medmindre skydelederen eller
et jurymedlem har tildelt ekstra skydetid. Hvis det for sent afgivne
skud ikke kan identificeres, bliver skuddet annulleret ved at fratrække
den/de bedste træffere på den pågældende skive og bogføre disse
som forbiere.

8.6.4.4.4

Resterende skydetid

8.6.4.4.4.1

Skydelederen skal informere skytterne om den resterende tid over
højttaleranlægget både 10 (ti) og 5 (fem) minutter før skydetidens udløb.

8.6.4.4.4.2

Skydningen skal standse på kommandoen “STOP” eller på det
tilsvarende signal.

8.6.4.5

Særlige regler for 10 m luftpistol disciplinen

8.6.4.5.1

Hvis en skytte udløser drivmidlet under forberedelsestiden, skal han
gives en ADVARSEL for den første overtrædelse og et FRADRAG på 2
(to) points i værdien af det dårligste skud i den første gældende serie for
den anden og alle følgende overtrædelser.

8.6.4.5.2

Enhver udløsning af drivmidlet efter at den første gældende skive er sat
op, uden at haglet rammer skiven, bogføres som en forbier. Tørtræning
uden udløsning af drivmidlet er tilladt, undtagen under finaler.

8.6.4.5.3

Hvis en skytte ønsker at udskifte eller fylde sin gas- eller luftcylinder,
skal han forlade standpladsen for at gøre dette (tilladelse hertil skal
indhentes).

8.6.4.6

Særlige regler for 50 m fripistol disciplinen

8.6.4.6.1

Hvis disciplinen er delt i to dele, skal hver del bestå af 30 gældende
skud. Der må afgives et ubegrænset antal prøveskud før begyndelsen af
hver del. Den samlede tid for hver del er en (1) time.

8.6.4.7

25 m discipliner

8.6.4.7.1

Ved alle 25 m discipliner skal tidtagningen begynde, når det grønne lys
tændes (eller når skiverne begynder drejebevægelsen mod
standpladsen) og ophøre, når det røde lys tændes (eller når skiverne
begynder at dreje bort).
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8.6.4.7.2

Drejningen af skiverne eller tænding/slukning af lyset kan kontrolleres af
en skiveoperatør, som har sin plads bag skydelinien. Han skal være
anbragt, således at han ikke forstyrrer skytten, men skal være inden for
banekommandørens syns- og hørevidde. Skiverne kan også
kontrolleres af banekommandøren ved hjælp al et fjernkontrolsystem.

8.6.4.7.3

LAD
Ved alle 25 m discipliner må pistolen ikke lades med mere end fem (5)
patroner. Det er ikke tilladt at anbringe andre genstande i magasinet
eller cylinderen.

8.6.4.7.3.1

Hvis en skytte lader med mere end fem (5) patroner på en kommando:
"LOAD" (LAD), skal han straffes med et fradrag på to (2) point for hver
overtallig patron fra hans gældende resultat i den samme serie.

8.6.4.7.4

AFLAD
I alle discipliner skal kommandoen “UNLOAD” (AFLAD) gives, efter at
serien eller delkonkurrencen er afsluttet. I alle tilfælde skal skytten
aflade pistolen umiddelbart efter at en serie er fuldført eller når beordret
dertil, medmindre han har funktioneringsfejl på pistolen.

8.6.4.8

Særlige regler for 25 m silhuetpistol disciplinen
Disciplinen omfatter 60 gældende skud opdelt i to delkonkurrencer på
hver 30 skud. Hver delkonkurrence er yderligere opdelt i seks (6) serier
på hver fem (5) skud, to (2) på otte (8) sekunder, to (2) på seks (6)
sekunder og to (2) på fire (4) sekunder. I hver serie afgives et (1) skud
på hver af de fem (5) skiver inden for den angivne tidsbegrænsning for
serien.

8.6.4.8.1

Forud for påbegyndelsen af hver delkonkurrence kan skytten afgive en
(1) prøveserie på fem (5) skud på otte (8) sekunder.

8.6.4.8.2

Al skydning (prøve- og gældende serier) foregår under kommando.
Begge skytter på samme baneafsnit skal skyde samtidig, men
arrangørerne kan foranledige, at mere end et baneafsnit skyder samtidig
under samlet kommando.

8.6.4.8.3

Hvis der opstår funktioneringsfejl hos nogen af de skytter, der skyder
samtidig, skal gentagelsesserierne skydes af de pågældende i den
følgende normale serie med samme skydetid. Den sidste serie med den
pågældende skydetid skal skydes umiddelbart efter, at alle andre
skytter, der har skudt sammen, har fuldført delkonkurrencen med denne
skydetid. Hvert baneafsnit kan drives uafhængigt af de øvrige.
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8.6.4.8.4

Før banekommandøren giver kommandoen “LOAD” (LAD), skal han
annoncere skydetiden for serien (såsom “Otte (8) sekunders serie”,
eller “Seks (6) sekunders serie” o.s.v.), eller skydetiden skal angives
på en eller anden måde, som for eksempel ved at bruge et skilt med tal
af tilstrækkelig størrelse til at være synligt for skytten. Når banekommandøren giver kommandoen “LOAD” (LAD), skal skytterne
omgående og inden for et (1) minut forberede sig til deres serie.

8.6.4.8.5

Når minuttet er gået, giver banekommandøren kommandoerne:
“ATTENTION”

Skiverne drejes til kantstilling, eller det røde lys
tændes, hvis der anvendes elektroniske skiver.

“3-2-1-START”

Kommandoen ”START” er signalet til, at timer
mekanismen aktiveres. Skytterne skal være i
klarstilling ved afslutningen af nedtællingen ”1".

8.6.4.8.6

Før hver serie skal skytten sænke armen og indtage KLARSTILLING.
Skyttens arm skal forblive ubevægelig, indtil det grønne lys tændes, eller
skiverne kommer til syne (se også pkt. 8.6.1.2 og 8.6.1.3).

8.6.4.8.7

Skiverne skal komme frem, eller det grønne lys skal tændes, efter en
tidsforsinkelse på tre (3) sekunder (± 1,0 sekunder). Tidsforsinkelsen
skal være konstant under hele konkurrencen. Under hver serie skal
skytten afgive fem (5) skud. Skytterne kan løfte pistolen i samme øjeblik,
skiverne starter deres drejebevægelse, eller når det grønne lys tændes.

8.6.4.8.8

En skudserie begynder i det øjeblik, kommandoen "ATTENTION" er
afgivet. Ethvert skud, som afgives derefter, skal tælles med i
konkurrencen.

8.6.4.8.9

Efter hver serie skal der være en pause på mindst ét (1) minut, inden
den næste kommando “LOAD” (LAD) gives. Den offentliggjorte starttid
for efterfølgende skydehold skal være tilstrækkelig til, at disse skydehold
kan begynde på det offentliggjorte tidspunkt. Minimumstiden mellem
skydehold bør være 30 minutter og gerne længere, hvis programmet
tillader det.
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8.6.4.9

Særlige regler for 25 m sportspistol og 25 m grovpistol
Programmet for hver disciplin er 60 gældende skud, fordelt på to (2)
delkonkurrencer på 30 skud hver:
Delkonkurrnence

Antal serier/skud

Tidsbegrænsning for
hver prøve- og
gældende serie

1. præcisionsdel

Seks (6) serier på hver
5 skud

Fem (5) minutter

2. dueldel

Seks (6) serier på hver
5 skud

Se nedenfor

8.6.4.9.1

Før starten af hver delkonkurrence kan der afgives en (1) prøveserie på
fem (5) prøveskud.

8.6.4.9.2

Præcisionsdelkonkurrence

8.6.4.9.2.1

Banekommandøren skal give kommandoen ”LOAD” (LAD). Efter
kommandoen ”LOAD” (LAD), må skytterne forberede sig inden for et
(1) minut og lade pistolerne med det korrekte antal patroner. Skydningen
begynder på den givne kommando eller signal.

8.6.4.9.2.2

Præcisionsdelkonkurrencen skal
dueldelkonkurrencen kan indledes.

8.6.4.9.3

Dueldelkonkurrencen

8.6.4.9.3.1

Skiven vises fem (5) gange i løbet af hver serie – eller hvis der
anvendes elektroniske skiveanlæg, er det grønne lys tændt – hver gang
i tre (3) sekunder (+ 0,2 – 0,0 sekunder). Intervallet mellem hver visning
skal være syv (7) sekunder (± 1,0 sekund) i kantstilling – eller hvis der
anvendes elektroniske skiveanlæg med det røde lys tændt. Der må kun
afgives ét (1) skud ved hver ”visning” af skiven.

8.6.4.9.3.2

Banekommandøren skal råbe seriens navn op og give kommandoen
”LOAD” (LAD). Efter kommandoen ”LOAD” (LAD), må skytterne
forberede sig inden for et (1) minut.

8.6.4.9.3.3

Når et (1) minut er gået, giver banekommandøren følgende kommando:
“ATTENTION”

fuldføres

af

alle

skytter,

før

Det røde lys tændes, eller skiverne drejes til
kantstilling. Efter en tidsforsinkelse på syv (7)
sekunder (± 1,0 sekund) tændes det grønne lys,
eller skiverne drejes mod skytterne.

8.6.4.9.3.4

Før hvert skud skal skytten sænke armen og indtage KLARSTILLING.
Hans arm skal være ubevægelig, indtil det grønne lys tændes, eller indtil
skiven kommer til syne (se også pkt. 8.6.1.2 og 8.6.1.3).

8.6.4.9.3.5

Pistolen må ikke hvile på bænken eller skydebordet under serien.
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8.6.4.9.4

En serie anses for at være begyndt i det øjeblik, det røde lys tændes,
eller når skiverne drejes bort fra skytten, efter kommandoen
“ATTENTION”. Ethvert skud afgivet herefter skal tælles med i
konkurrencen.

8.6.4.10

Særlige regler for 25 m standardpistol disciplinen
Programmet for disciplinen er 60 gældende skud delt i 3
delkonkurrencer på hver 20 skud. Hver delkonkurrence består af 4 serier
på 5 skud:
Delkonkurrence

Antal serier / skud

Tidsbegrænsning
for hver serie

1

Fire (4) serier på fem (5) skud

150 sekunder

2

Fire (4) serier på fem (5) skud

20 sekunder

3

Fire (4) serier på fem (5) skud

10 sekunder

8.6.4.10.1

Før starten af konkurrencen må skytten afgive en (1) serie på fem (5)
prøveskud inden for en tidsbegrænsning på 150 sekunder.

8.6.4.10.2

Før banekommandøren giver kommandoen ”LOAD” (LAD) skal han
annoncere annoncere skydetiden for serien (såsom “150 sekunder”,
eller “20” etc.), eller skydetiden skal angives på en eller anden måde,
som for eksempel ved at bruge et skilt med tal af tilstrækkelig størrelse
til at være synligt for skytten. Når banekommandøren giver
kommandoen “LOAD” (LAD), skal skytterne omgående og inden for et
(1) minut forberede sig til deres serie.

8.6.4.10.3

Når et (1) minut er gået, giver banekommandøren følgende kommando:
“ATTENTION”

Det røde lys tændes, eller skiverne drejes til
kantstilling. Efter en tidsforsinkelse på syv (7)
sekunder (± 1,0 sekund) tændes det grønne
lys, eller skiverne drejes mod skytterne.

8.6.4.10.4

Før hver serie, undtagen 150 sekunders serierne, skal skytten sænke
armen og indtage KLARSTILLING. Hans arm skal være ubevægelig,
indtil det grønne lys tændes, eller indtil skiven kommer til syne (se også
pkt. 8.6.1.2 og 8.6.1.3).

8.6.4.10.5

En serie anses for at være begyndt i det øjeblik, det røde lys tændes,
eller når skiverne drejes bort fra skytten, efter kommandoen
“ATTENTION”. Ethvert skud afgivet herefter skal tælles med i
konkurrencen.
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8.6.4.10.6

Når det er nødvendigt at gennemføre disciplinen i to dele, skal hver del
bestå af:
Delkonkurrence

Antal serier / skud

Tidsbegrænsning for
hver serie

1

To (2) serier på fem (5) skud

150 sekunder

2

To (2) serier på fem (5) skud

20 sekunder

3

To (2) serier på fem (5) skud

10 sekunder

8.6.4.10.6.1

Før starten af hver del af disciplinen må skytten afgive en (1) serie på
fem (5) prøveskud inden for en tidsbegrænsning på 150 sekunder.

8.6.5

Afbrydelser

8.6.5.1

10 m luftpistol / 50 m fripistol disciplinerne

8.6.5.1.1

Hvis en skytte må afbryde sin skydning i mere end tre (3) minutter
uden selv at være skyld heri, kan han kræve ekstra tid svarende til den
tid, han har været afbrudt, eller den tilbageværende tid plus et (1) minut,
hvis afbrydelsen sker inden for de sidste få minutter af konkurrencen.

8.6.5.1.2

Ingen ekstra tid vil blive givet for at kompensere skytten for den tid, han
måtte have tabt ved at forlade standpladsen for at udskifte eller påfylde
sin gas- eller luftcylinder (tilladelse hertil skal indhentes).

8.6.5.1.3

Hvis en skytte afbrydes i mere end fem (5) minutter, eller flyttes til en
anden standplads, kan han afgive et ubegrænset antal prøveskud på
en enkelt prøveskive ved begyndelsen al hans tilbageværende skydetid
(inklusive alle eventuelle tildelte tidsforlængelser plus yderligere fem (5)
minutter). Hvis automatiske skiveskiftningssystemer, som ikke tillader
indsætningen af nye prøveskiver, er i brug, skal prøveskuddene afgives
på den næste ubrugte gældende skive. For så vidt angår 10 m luftpistol
skal de to (2) næste gældende skud afgives på den følgende skive. For
så vidt angår 50 m fripistol skal de manglende gældende skud afgives
på den næste gældende skive i overensstemmelse med de instruktioner,
som
banekommandøren
eller
juryen
har
givet.
Banekommandørerne eller jurymedlemmerne skal sikre sig, at der bliver
registreret en fuldstændig forklaring på resultatkortet.

8.6.5.2

25 m discipliner og delkonkurrencer
Hvis skydningen bliver afbrudt af sikkerhedsmæssige eller tekniske
årsager, uden at skytten har nogen skyld heri, skal den følgende
fremgangsmåde anvendes:

8.6.5.2.1

hvis den forløbne tid udgør mere end 15 minutter, skal juryen tillade en
(1) ekstra prøveserie på fem (5) skud;

8.6.5.2.2

i 25 m silhuet- og standardpistol disciplinerne skal en serie, hvis den
bliver afbrudt, annulleres og gentages. Den gentagne serie skal
bogføres og tildeles skytten.
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8.6.5.2.3

i 25 m sportspistol og 25 m grovpistol disciplinerne skal de afbrudte
serier fuldføres. Den fuldførte serie skal bogføres og tildeles skytten.

8.6.5.2.3.1

i præcisionsdelkonkurrencen er tidsbegrænsningen et (1) minut for hvert
skud, der skal afgives, for at fuldføre serien.

8.6.5.3

Al ekstra tid tildelt af juryen eller banekommandøren skal noteres klart
og tydeligt med angivelse af årsagen på en Banehændelsesrapport, og
– hvor dette måtte være relevant – på listeførerens skydekort og på
resultattavlen, hvor det er klart synligt for skytten.

8.6.6

Regelbrud og disciplinære regler

8.6.6.1

Juryerne har ret til at undersøge skytternes pistoler, udstyr,
skydestillinger, etc. på et hvilket som helst tidspunkt, også under
konkurrencerne, se dog pkt. 8.5.2.5. Under konkurrencen bør de ikke
henvende sig til skytten, mens denne afgiver et skud. Der skal dog
gribes ind øjeblikkelig, hvis det drejer sig om et sikkerhedsanliggende.

8.6.6.1.1

Hvis en skytte påbegynder en disciplin med en pistol eller udstyr, som
ikke er godkendt, skal han straffes med et fradrag på 2 point fra den
første gældende serie. Det må ikke tillades ham at fortsætte, før hans
pistol
eller
udstyr
er
blevet
godkendt
af
våbenog
beklædningskontrollen. Han må først genoptage skydningen på et af
juryen fastsat tidspunkt. Ingen ekstra prøveskud eller ekstra tid vil blive
tilladt.

8.6.6.1.2

Hvis en skytte udskifter sin pistol under konkurrencen, skal han
diskvalificeres, medmindre han har fået tilladelse hertil af juryen. Den
samme straf skal gælde, hvis skytten før eller under konkurrencen
ændrer på eller justerer sin officielt godkendte pistol eller sit udstyr,
således at det ikke længere overholder reglerne.

8.6.6.1.2.1

Hvis der hersker nogen tvivl om lovligheden af en ændring, skal pistolen
på ny indgives til våben- og beklædningskontrollen til fornyet
undersøgelse og eventuel godkendelse.

8.6.6.1.3

Hvis en skytte ankommer for sent til en konkurrence, kan han deltage
men tildeles ikke ekstra skydetid, medmindre hans forsinkelse skyldes
omstændigheder uden for hans kontrol. Hvis det kan bevises, at hans
forsinkelse skyldes omstændigheder uden for hans kontrol, skal juryen
give ham ekstra tid, hvis dette er muligt, uden at skydeprogrammet som
helhed forrykkes. I så tilfælde bestemmer juryen, hvornår og på hvilken
standplads han kan indvinde den manglende tid eller de manglende
serier.
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8.6.6.1.4

Hvis en skyttes udstyr er blevet godkendt af våben- og
beklædningskontrollen, men skytten ikke er i stand til at fremvise
våben- og udstyrskontrol kortet ved starten på disciplinen, må skytten
godt begynde skydningen, men han vil blive pålagt en straf i form af et
fradrag på to (2) point fra den laveste skudværdi i den første serie, hvis
han selv (eller hans træner eller holdleder) ikke inden den officielle
afslutningen af skydetiden for skydeholdet eller disciplinen kan
fremskaffe bekræftelse på, at udstyret tidligere har været godkendt af
våben- og beklædningskontrollen. Ansvaret for at henvende sig til
våben- og beklædningskontrollen for at fremskaffe dokumentationen
påhviler skytten (eller hans træner eller holdleder). Der kan ikke tildeles
ekstra skydetid.

8.6.6.2

Ureglementerede skud

8.6.6.2.1

10 m luftpistol / 50 m fripistol disciplinerne

8.6.6.2.1.1

For mange afgivne skud i disciplinen
Hvis en skytte afgiver flere skud i disciplinen end forudset i
skydeprogrammet, skal de(t) ekstra skud annulleres. Hvis
skuddene/skuddet ikke kan identificeres, så skal der på papirskiver på
de(n) sidste gældende skive(r) annulleres de(t) skud med den højeste
værdi. Skytten skal herudover straffes for hvert overskydende skud, der
er afgivet, med et fradrag af to (2) point fra de(n)laveste skudværdi(er) i
den første serie.

8.6.6.2.1.2

For mange afgivne skud i skiven

8.6.6.2.1.2.1 Hvis en skytte afgiver flere skud i skiven end forudset i
skydeprogrammet, skal han ikke straffes de to (2) første gange, det
sker. Den tredje gang og alle de efterfølgende gange, skal han straffes
med et fradrag af to (2) point i den serie, hvori hændelsen sker, for hver
hændelse i disciplinen. Skytten skal endvidere afgive færre skud på de
resterende skiver, således at det samlede antal skud ikke overstiger,
hvad der er forudset i skydeprogrammet.
8.6.6.2.1.2.2 Resultatberegningsprocessen i denne situation kræver, at der overføres
skudværdier for de overtallige skud til skiver med mindre end det
foreskrevne antal skud, således at hver skive indeholder det korrekte
antal skud, forudset i skydeprogrammet.
8.6.6.2.1.2.3 Hvis de skud, der faktisk bør overføres, ikke kan identificeres entydigt
ved hjælp af noter fra listeføreren, skal man overføre skuddet/skuddene
med den laveste værdi til de(n) næste skive(r), eller man skal overføre
skuddet/skuddene med den højeste værdi til de(n) tidligere skive(r),
således at skytten ikke får fordel i tilfælde af adskillelse af lige point.
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8.6.6.2.2

25 m discipliner og delkonkurrencer

8.6.6.2.2.1

For mange afgivne skud

8.6.6.2.2.1.1 Hvis en skytte afgiver flere skud i skiven end forudset i
skydeprogrammet, eller mere end et skud ved en tilsynekomst af skiven
i en duelserie, skal skuddet/skuddene med den/de højeste værdi(er) i
den pågældende skive fratrækkes resultatet og bogføres som forbier(e).
To (2) point skal også fratrækkes resultatet i den pågældende serie for
hvert ekstra afgivet skud i serien (d.v.s. mere end fem skud). Denne
straf gives i tillæg til det to (2) point fradrag, som er hjemlet under regel
6.4.7.3.1. To (2) point skal også fradrages for hvert tilfælde, hvor to skud
afgives ved en enkelt tilsynekomst af skiven i dueldelen af sportspistolog grovpistol disciplinerne.
8.6.6.2.2.1.2 Hvis en skytte afgiver flere prøveskud, end der er forudset i
programmet, eller der måtte være godkendt af banekommandøren eller
juryen, skal han straffes for hvert afgivet overtalligt prøveskud med
fradrag af to (2) point fra hans første gældende serie.
8.6.6.2.3

Tidlige og sene skud

8.6.6.2.3.1

Ethvert skud, som afgives utilsigtet efter at kommandoen “LOAD”
(LAD) er givet, men før starten af en gældende serie, må ikke
medregnes i konkurrencen, men to (2) point skal fratrækkes den
følgende serie. Denne straf må ikke finde anvendelse i prøveserierne.
Skytten, der har afgivet det utilsigtede skud, må ikke fortsætte, men skal
afvente, at de andre skytter har fuldført den pågældende serie, og skal
derefter give melding til banekommandøren, som hvis han havde haft en
funktioneringsfejl. Banekommandøren vil derefter tillade ham at
fortsætte og gentage serien med den samme tidsbegrænsning med den
følgende ordinære serie. Den afsluttende serie i den pågældende
delkonkurrence skal skydes umiddelbart efter, at alle skytter har fuldført
den pågældende delkonkurrence. Hvis fremgangsmåden ikke følges, og
skytten fortsætter med den oprindelige serie, bogføres det utilsigtede
skud som en forbier, og de to (2) points fradrag skal også gælde.

8.6.6.2.3.2

Hvis skud i præcisionsdelkonkurrencen afgives, efter at kommandoen
eller signalet “STOP” (HOLD INDE) er givet, skal dette skud bogføres
som en forbier. Hvis skuddet ikke kan identificeres, skal den/de bedste
træffer(e) fratrækkes resultatet på den pågældende skive og bogføres
som forbier(e).

8.6.6.3

Ukorrekte banekommandoer 25 m disciplinerne

8.6.6.3.1

Hvis en skytte, på grund af en ukorrekt kommando og/eller handling af
banekommandøren, ikke er klar til at skyde, når skiverne kommer til
syne, skal han holde sin pistol med mundingen pegende ned ad banen
og hæve sin anden hånd og melde dette til banekommandøren eller et
jurymedlem umiddelbart efter serien.

8.6.6.3.2

Hvis påstanden anses for at være berettiget, skal det tillades skytten at
skyde serien.
Edition 2005 (First Printing, 09/2004)
Copyright: ISSF

- 373 -

8.6.6.3.3

Hvis påstanden ikke anses for at være berettiget, kan skytten skyde
serien, men han skal straffes med fradrag af to (2) point fra resultatet i
den pågældende serie.

8.6.6.3.4

Hvis skytten har afgivet et skud efter den ukorrekte kommando og/eller
handling, vil protesten ikke blive accepteret.

8.6.6.4

Skud i naboskiver

8.6.6.4.1

Gældende skud i naboskiver skal bogføres som forbiere.

8.6.6.4.1.1

Hvis en skytte modtager et bekræftet skud fra en anden skytte, og det er
umuligt at fastslå, hvilket skud der er hans eget, skal han tildeles
skuddet med den højeste værdi.

8.6.6.4.1.2

Hvis en skytte ønsker ikke at anerkende et skud i hans skive, skal han
omgående give besked herom til banekommandøren.

8.6.6.4.1.3

Hvis banekommandøren bekræfter, at skytten ikke har afgivet de(t)
omdiskuterede skud, skal han notere dette på en Banehændelses
rapport og på baneprotokollen, og skuddet skal annulleres.

8.6.6.4.1.4

Hvis banekommandøren ikke kan fastslå med sikkerhed, at skytten ikke
har afgivet de(t) omdiskuterede skud, skal dette/disse tillægges skytten
og bogføres.

8.6.6.4.1.5

Følgende skal betragtes som årsager til at retfærdiggøre annulleringen
af et skud:

8.6.6.4.1.5.1 Hvis listeføreren eller en anden banekommandør bekræfter – gennem
observation af skytten og skiven – at skytten ikke har afgivet skuddet;
8.6.6.4.1.5.2 Hvis der rapporteres om et manglende skud fra en anden skytte eller
listefører eller anden banekommandør på omtrent det samme tidspunkt
og fra en af de 2-3 nærmeste standpladser.
8.6.6.4.2

10 m luftpistol / 50 m fripistol disciplinerne

8.6.6.4.2.1

Hvis en skytte afgiver et prøveskud på en anden skyttes gældende
skive, skal han straffes med et fradrag på to (2) point fra hans eget
resultat.

8.6.6.4.2.2

Hvis der er flere træffere i en skyttes konkurrenceskive, end der er
forudset i programmet, og hvis det er umuligt at bekræfte, at en
anden/andre
skytte(r)
har
afgivet
skuddet/skuddene,
skal
skuddet/skuddene med den/de højeste værdi(er) annulleres.

8.6.6.4.3

25 m discipliner og delkonkurrencer

8.6.6.4.3.1

Hvis en skytte afgiver et prøveskud på en anden skyttes prøveskive, må
han ikke få lov til at gentage skuddet, men han vil ikke blive straffet. Hvis
det ikke klart og hurtigt kan klargøres, hvilke skud der hidrører fra
hvilken skytte, så har den skytte, som ikke har begået fejlen, ret til at
gentage prøveskuddet/-skuddene.
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8.6.6.4.3.2

Hvis antallet af registrerede gældende skud på en skyttes skive, hvorpå
der er afgivet skud fra naboskiver, er lig det forventede totale skudantal
(dvs. serien PLUS alle skud fra naboskiver), skal skytten godskrives de
fem (5) skud med den højeste værdi. Hvis antallet af registrerede skud
er mindre end det forventede totale skudantal (dvs. serien + alle skud fra
naboskiver), har skytten, som har modtaget skud fra naboskiverne,
valget mellem enten at modtage de fem (5) skud med den højeste
værdi, eller at få sin serie annulleret og gentage den.

8.6.7

Forstyrrelser
Hvis en skytte mener, at han blev forstyrret under afgivelsen af et skud,
skal han holde sin pistol med mundingen pegende ned ad banen og
omgående informere banekommandøren eller jurymedlemmet ved at
hæve sin frie hånd. Han må ikke forstyrre de øvrige skytter.

8.6.7.1

Hvis påstanden findes berettiget:

8.6.7.1.1

Skuddet (50 m fripistol, 10 m luftpistol, 25 m grovpistol og 25 m
sportspistol) skal annulleres, og skytten kan gentage skuddet og fuldføre
serien.

8.6.7.1.2

Serien (sports-, grov-, silhuet- og standardpistol) skal annulleres, og
skytten kan gentage serien.

8.6.7.2

Hvis påstanden ikke findes berettiget:

8.6.7.2.1

Hvis skytten har afsluttet sin serie, vil resultatet blive godskrevet skytten
og bogført.

8.6.7.2.2

Hvis skytten ikke har afsluttet sin serie på grund af den påståede
forstyrrelse, kan skytten gentage eller fuldføre serien. Bogføring og
udmåling af straffe sker som følger:

8.6.7.2.2.1

I 25 m silhuetpistol disciplinen skal serien gentages, og resultatet
bogføres som summen af værdierne af den dårligste træffer på hver
skive.

8.6.7.2.2.2

25 m standardpistol disciplinen skal serien gentages, og resultatet
bogføres som summen at de 5 dårligste træffere i skiven.

8.6.7.2.2.3

I 25 m sportspistol- og grovpistol disciplinerne skal serien fuldføres,
og resultat skal bogføres.

8.6.7.2.2.4

To (2) point skal også fratrækkes fra resultatet i den gentagne eller
fuldførte serie.

8.6.7.2.2.5

Der skal afgives fem skud mod skiven i enhver gentagen serie. Ethvert
skud, som ikke er afgivet, eller som ikke har truffet skiven, skal bogføres
som forbier.

8.6.7.2.3

I 50 m fripistol- og 10 m luftpistol disciplinerne vil skuddet blive
godskrevet skytten, og han kan fortsætte med skydningen; ingen straf vil
blive udmålt.
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8.6.8

Overtallige skud – 25 m pistol disciplinerne
Hvis der er overtallige skudhuller på en skive i silhuetpistol disciplinen
eller delkonkurrencer, hvor man anvender plastre, og det ikke kan
påvises, hvilke huller der har været plastret, og hvilke, der ikke har
været det, kan skytten enten acceptere den/de laveste skudværdi(er)
eller gentage serien. Han kan ikke bogføres for mere end værdien af de
5 bedste skud, eller for mindre end værdien af de 5 dårligste skud på
skiverne.

8.6.9

Tidtagning
Hvis en skytte mener, at den forløbne tid mellem afgivelsen af
kommandoerne, specificeret i reglerne, og tændingen af det grønne lys
eller visningen at skiverne var enten for kort eller for lang, og derfor ikke
i overensstemmelse med de tider, som er specificeret i reglerne, skal
han holde sin pistol med mundingen pegende ned ad banen og
omgående informere banekommandøren eller jurymedlemmet ved at
hæve sin frie hånd. Han må ikke forstyrre de øvrige skytter.

8.6.9.1

Hvis man finder hans påstand berettiget, kan han begynde forfra.

8.6.9.2

Hvis man finder, at hans påstand ikke er berettiget, så kan han skyde
serien, men en straf på to (2) point skal fratrækkes fra den pågældende
serie.

8.6.9.3

Når en skytte har afgivet det første skud i en serie, kan en sådan
påstand ikke accepteres

8.6.9.4

Hvis en skytte afgiver det første skud, og derefter standser og
fremfører sin påstand, skal det/de afgivne skud bogføres og tillægges
skyttens resultat. Han må ikke gentage serien. De(t) skud, som han ikke
har afgivet, skal bogføres som forbier(e).

8.6.9.5

Hvis en skytte finder, at tiden til serien var for kort, kan han informere
banekommandøren omgående, efter at han har fuldført serien.

8.6.9.5.1

Banekommandøren
og/eller
tidtagningsmekanismen.

8.6.9.5.2

Hvis det bekræftes, at der har været tale om en fejl, skal de(n)
protesterende skytte(r)s serie annulleres og gentages.

8.6.9.5.3

Hvis påstanden anses for ikke at være berettiget, skal resultatet
godskrives skytten og bogføres.

8.7.0

TILDELING AF STANDPLADSER
ELIMINATIONSKONKURRENCER

8.7.1

Grundlæggende principper for tildeling af standpladser

8.7.1.1

Individuelle skytter og hold/lande skal kunne skyde under så ensartede
forhold som muligt.

8.7.1.1.1

Skytter fra samme land bør ikke tildeles nabostandpladser.

8.7.1.1.2

Skytter fra samme land bør fordeles så ligeligt som muligt mellem
skydeholdene.
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skal

efterprøve

AFHOLDELSE

AF

8.7.1.2

Hvis antallet af skytter og de til rådighed værende standpladser tillader
det, bør disciplinerne gennemføres på en dag.

8.7.1.3

Hvis en konkurrence varer mere end en dag, skal alle skytter afgive det
samme antal skud / serier hver dag.

8.7.1.4

Hvis der er flere skytter, end der er standpladser til rådighed, skal
disciplinen opdeles i skydehold ved at man trækker lod, idet der skal
tages højde for behovet for at fordele holddeltagere / nationer ligeligt
på de enkelte skydehold.

8.7.1.5

Skytter skal fordeles så ligeligt som muligt på de enkelte skydehold (se
også pkt. 8.7.3 vedr. 50 m fripistol).

8.7.1.6

Hvis en disciplin deles op i to dele eller dage, skal alle skytter afslutte
første del, før anden del eller anden dags konkurrencer må påbegyndes.

8.7.2

10 m luftpistol discipliner
Hvis antallet af skytter overstiger banens anvendelige kapacitet, skal der
gennemføres en eliminationskonkurrence.

8.7.3

50 m fripistol – eliminationsskydning

8.7.3.1

Hvis antallet af skytter overstiger banens anvendelige kapacitet, skal der
gennemføres en eliminationsskydning.

8.7.3.1.1

Enhver elimination skal omfatte hele programmet.

8.7.3.1.2

De kvalificerede skytter skal tages proportionalt fra de bedst placerede
skytter i hver af eliminationsomgangene, idet kun deltagende skytter
tælles med. Antallet af kvalificerede skytter skal offentliggøres så hurtigt
som muligt.

8.7.3.1.3

Formel: Antallet af skytter der går videre til kvalifikationsomgangen
beregnes som følger: Det brugbare antal standpladser deles med det
samlede antal deltagende skytter, og ganges med antallet af startende
skytter på skydeholdet. Eksempel: Der deltager 101 skytter på en bane
med 60 brugbare standpladser:
1 skydehold:

54 skytter starter = 32.08 → 32 skytter går videre

2 skydehold:

47 skytter starter = 27.92 → 28 skytter går videre

8.7.3.2

Når holdkonkurrencer er programsat og eliminationskonkurrencer er
nødvendige skal holdskytter/lande fordeles ligeligt mellem eliminationsskydeholdene. Holdresultaterne tages fra disse skydehold.

8.7.3.2.1

Hvis antallet af skiver er utilstrækkeligt til at to skytter fra hvert hold kan
skyde på det første skydehold, og den sidste holdskytte fra hvert hold på
det andet skydehold, er det nødvendigt at have tre skydehold, med en
skytte fra hvert hold på hvert skydehold.

8.7.3.3

En skytte som ikke har kvalificeret sig må ikke deltage yderligere i den
pågældende konkurrence.
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8.7.3.4

I tilfælde af at flere skytter står lige ved besættelsen af de sidste pladser
efter en elimination, fastlægges rækkefølgen i overensstemmelse med
reglerne for placering ved lige point (se 8.12.2).

8.7.4

25 m silhuetpistol disciplinen

8.7.4.1

Anden 30-skuds delkonkurrence må først påbegyndes, efter at alle
skytter har fuldført den første delkonkurrence. Hvis der er færre skytter
end nødvendigt for at fylde alle skydeholdene helt op i den første
delkonkurrence, skal de ledige pladser findes på det sidste skydehold.

8.7.4.2

For den anden delkonkurrence skal rækkefølgen af skydeholdene
ændres som følger:

8.7.4.2.1

En skytte, som har skudt på den venstre standplads i den første
delkonkurrence, skal skyde på den højre standplads (på det samme
baneafsnit) i den anden delkonkurrence (og omvendt).

8.7.4.3

Når disciplinen gennemføres på en dag
Alle skytter på et givet skydehold i den første delkonkurrence skal igen
skyde på det samme skydehold i anden delkonkurrence, og på det
samme baneafsnit, men på modsat bane. Fx:
Skydehold Baneafsnit Baneafsnit Baneafsnit Baneafsnit
1
2
3
4

8.7.4.3.1
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Afsnit

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 disciplinen gennemføres over to dage

8.7.4.4.1

Hvis konkurrencen gennemføres over to dage, skal det første skydehold
i den anden delkonkurrence være det midterste skydehold fra den første
delkonkurrence, eller, hvis antallet af skydehold er lige, skydeholdet
umiddelbart efter midten af den første delkonkurrence. I tilfælde af, at en
given standplads står ledig på konkurrencens første dag, skal den
tilsvarende plads stå ledig den anden dag. Fx:
Skydehold Baneafsnit Baneafsnit Baneafsnit Baneafsnit
1
2
3
4
Afsnit

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

De efterfølgende skydehold følger i den samme orden som i den første
delkonkurrence, så det første skydehold fra den første delkonkurrence
etc., indtil alle skydehold er blevet opført til den anden delkonkurrence.

8.8.0

FUNKTIONERINGSFEJL

8.8.1

Generelt
Hvis en pistol skulle gå itu eller ophøre med at funktionere, kan det
tillades skytten at reparerepistolen.

8.8.1.1

I alle tilfælde skal banekommandørerne eller juryen informeres, så de
kan beslutte, hvad der skal ske.

8.8.2

50 m fripistol og 10 m luftpistol discipliner

8.8.2.1

Der kan højst gives højst 15 minutter ekstra skydetid til at reparere
eller erstatte en pistol, og skydningen skal afsluttes på samme
skydehold.

8.8.2.2

Det er tilladt at afgive et ubegrænset antal prøveskud i den resterende
skydetid, men kun før skytten genoptager skydning af de gældende
skud, (se også pkt. 8.6.5).

8.8.2.3

Ekstra tid og supplerende prøveskud kan kun bevilges, hvis afbrydelsen
ikke skyldes en fejl fra skyttens side.
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8.8.3

25 m pistol discipliner

8.8.3.1

En skytte vil blive givet højst 15 minutter til at reparere eller erstatte en
pistol, således at han kan genoptage konkurrencen.

8.8.3.2

Hvis det er sandsynligt, at reparationen vil tage mere end 15 minutter,
kan skytten, efter anmodning fra ham selv, tildeles ekstra tid af juryen.

8.8.3.3

Hvis han tildeles ekstra tid til reparation, skal han fuldføre konkurrencen
på et af juryen fastsat tid og sted, eller

8.8.3.4

han kan fortsætte skydningen med en anden pistol af den samme type
mekanisme (halvautomatisk, enkeltskuds eller revolver) og af den
samme kaliber.

8.8.3.5

Erstatningspistolen skal også have været inspiceret og godkendt af
våben- og beklædningskontrollen.

8.8.3.6

I 25 m disciplinerne skal juryen tillade en (1) ekstra prøveserie på fem
(5) skud.

8.8.4

25 m pistol discipliner – funktioneringsfejl

8.8.4.1

Hvis et skud ikke er blevet afgivet på grund af en funktioneringsfejl, og
hvis skytten ønsker at påberåbe sig en funktioneringsfejl, skal han holde
sin pistol med mundingen pegende ned ad banen, fastholde grebet, og
omgående informere banekommandøren ved at hæve sin frie hånd. Han
må ikke forstyrre de øvrige skytter.

8.8.4.1.1

En skytte kan søge at rette en funktioneringsfejl og fortsætte serien,
men
han
kan
ikke
påberåbe
sig
en
GODKENDT
FUNKTIONERINGSFEJL efter at have forsøgt at rette den,
medmindre funktioneringsfejlen skyldes en knækket slagstift, eller at
en anden del af pistolen er beskadiget så meget, at pistolen ikke
længere kan virke.

8.8.4.2

Hvis en funktioneringsfejl (godkendt eller ikke-godkendt) indtræffer
under prøveserien, må den ikke bogføres som en funktioneringsfejl.
Skytten kan fuldføre prøveserien ved at skyde de resterende skud i en
(1) efterfølgende prøveserie. I præcisionsdelkonkurrencen skal de
resterende skud afgives inden for to (2) minutter.

8.8.4.3

Typer af funktioneringsfejl

8.8.4.3.1

”ALLOWABLE MALFUNCTIONS”
(TILLADTE FUNKTIONERINGSFEJL) (AM) er:

8.8.4.3.1.1

En kugle sidder fast i løbet;

8.8.4.3.1.2

Aftræksmekanismen har svigtet;

8.8.4.3.1.3

Der findes en uafskudt patron i kammeret, og aftræksmekanismen er
blevet udløst og har virket;

8.8.4.3.1.4

Patronhylstret er ikke blevet trukket ud eller udkastet;

8.8.4.3.1.5

Patronen, magasinet, bundstykket eller en anden del af pistolen har sat
sig fast;
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8.8.4.3.1.6

Slagstiften er knækket, eller enhver anden del af pistolen er blevet
tilstrækkeligt beskadiget til at hindre pistolen i at funktionere;

8.8.4.3.1.7

Våbnet skyder automatisk uden at aftrækkeren bliver påvirket. Skytten
må ikke fortsætte med at anvende en sådan pistol uden
banekommandørens eller et jurymedlems tilladelse. Skulle de(t)
automatisk afgivne skud ramme skiven, skal der ses bort fra de(n)
højest beliggende træffere. Efter skydningen af en ny serie skal alle
skud, bortset fra dem, man har set bort fra, jf. ovenfor, medtages i
beregningen af skyttens resultat;

8.8.4.3.1.8

Slæden sidder fast, eller det tomme hylster kastes ikke ud. Dette gælder
også, selv om der anvendes hylsterfanger.

8.8.4.3.2

”NON-ALLOWABLE
MALFUNCTIONS”
FUNKTIONERINGSFEJL) (NAM) er:

8.8.4.3.2.1

skytten har berørt bundstykket, mekanismen eller sikringsgrebet, eller
pistolen er blevet berørt af en anden person, før den er blevet undersøgt
af banekommandøren;

8.8.4.3.2.2

våbnet er sikret;
våbnet er sikret
skytten har ikke ladt sin pistol;

8.8.4.3.2.3

(IKKE-TILLADTE

8.8.4.3.2.4

skytten har ladt med færre patroner end foreskrevet;

8.8.4.3.2.5

skytten har ikke ladet aftrækkeren bevæge sig langt nok frem efter det
foregående skud;

8.8.4.3.2.6

pistolen var ladt med en forkert type ammunition;

8.8.4.3.2.7

magasiner var ikke korrekt isat, eller var faldet ud under skydningen,
medmindre dette skyldes en fejl i mekanismen;

8.8.4.3.2.8

funktioneringsfejlen er forårsaget af noget, som med rimelighed burde
kunne have været afhjulpet af skytten.

8.8.4.4

Klarlægning af årsagen til funktioneringsfejl
Hvis pistolen, betragtet udefra, under opklaringen af grunden til en
funktioneringsfejl,
ikke
udviser
nogen
åbenlys
årsag
til
funktioneringsfejlen, og hvis skytten ikke påstår, at der kan sidde en
kugle fast i løbet, skal banekommandøren samle pistolen op uden at
påvirke eller berøre mekanismen, lade pistolen pege i en sikker retning
og tage aftrækket én og kun én gang for at fastslå, om
aftræksmekanismen var blevet udløst.

8.8.4.4.1

Hvis pistolen er en revolver, må banekommandøren ikke tage aftrækket,
medmindre hanen er spændt.

8.8.4.4.2

Hvis pistolen ikke går af, skal banekommandøren afslutte
undersøgelsen af pistolen for at afgøre årsagen til funktioneringsfejlen
og for at fastslå, hvorvidt funktioneringsfejlen kan godkendes.
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8.8.4.5

Banekommandøren afgør, efter undersøgelse af pistolen, at der
foreligger enten en GODKENDT FUNKTIONERINGSFEJL eller en
IKKE-GODKENDT FUNKTIONERINGSFEJL.

8.8.4.5.1

Hvis der er tale om en IKKE-GODKENDT FUNKTIONERINGSFEJL vil
alle skud, som ikke er afgivet, blive bogført som forbiere. Skytten vil ikke
få tilladelse at foretage omskydning eller til at fuldende serien. Kun
værdien af de afgivne skud vil blive godskrevet skytten. Skytten må
fortsætte med at skyde resten af disciplinen.

8.8.4.5.2

Hvis der er tale om en GODKENDT FUNKTIONERINGSFEJL skal man
følge nedenstående procedurer:

8.8.4.5.2.1

25 m silhuetpistol, 25 m standardpistol

8.8.4.5.2.1.1 Antallet af allerede afgivne skud noteres, og serien kan gentages.
8.8.4.5.2.1.2 Skytten skal afgive alle fem (5) skud mod skiven/skiverne i
omskydningen, medmindre der indtræffer endnu en funktioneringsfejl.
Ethvert skud, som ikke bliver afgivet, eller som ikke træffer skiven i
omskydningen, skal bogføres som forbier(e) (nul). Skytten må fortsætte
med at skyde resten af disciplinen.
8.8.4.5.2.1.3 Resultatberegning: GODKENDTE FUNKTIONERINGSFEJL
8.8.4.5.2.1.4 25 m silhuetpistol: Resultatet skal bogføres som summen af træfferne
med lavest værdi på hver skive i de to (2) serier.
8.8.4.5.2.1.5 25 m standardpistol: Resultatet skal være summen af de fem (5)
træffere med de laveste værdier i skiven.
8.8.4.5.2.1.6 Hvis skytten er ude af stand til at fuldføre serien med den ene (1) tilladte
omskydning, skal han kun godskrives med antallet af træffere med de
laveste værdier svarende til det højeste antal skud, han har afgivet,
enten i serien eller i omskydningsserien.
8.8.4.5.2.2

25 m sportspistol og 25 m grovpistol
Præcisionsdel og dueldel:

8.8.4.5.2.2.1 Antallet af allerede afgivne skud noteres, og serien kan fuldføres.
8.8.4.5.2.2.2 De skud, der er nødvendige for at fuldføre serien, skal skydes i den
næstfølgende serie (i præcisionsdelen vil der være et (1) minut til
rådighed for hvert skud, der skal afgives), eller på de umiddelbart
efterfølgende visninger af skiven (dueldelen).
8.8.4.5.2.2.3 Ethvert skud, som ikke bliver afgivet, eller som ikke træffer skiven, skal
bogføres som forbier(e) (nul).
8.8.4.5.2.2.4 Fem-skuds serien skal bogføres på normal vis.
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8.8.4.5.3

Alle 25 m pistol discipliner
Det er tilladt at foretage omskydning eller fuldføre en serie på grund af
funktioneringsfejl:

8.8.4.5.3.1

En (1) gang i hver 30-skuds delkonkurrence i 25 m silhuetpistol, 25 m
sportspistol og 25 m grovpistol disciplinerne;

8.8.4.5.3.2

En (1) gang i 150 sekunders delkonkurrencen og en (1) gang i den
kombinerede 20- og 10-sekunders del af 25 m standardpistol
disciplinen.

8.8.4.5.4

Afbrudte serier (efter en godkendt funktioneringsfejl) i 25 m pistol
disciplinerne skal gentages eller fuldføres inden for den samme
delkonkurrence sammen med den følgende almindelige serie. Den
sidste serie for den pågældende delkonkurrence skal fuldføres
umiddelbart efter, at alle andre skytter har fuldført den pågældende
delkonkurrence

8.8.4.6

I alle tilfælde af resultatberegninger for funktioneringsfejl skal den
relevante formular (A, B, C eller D) udfyldes. Formularerne findes bagest
i pistolreglementet, før indholdsfortegnelsen.

8.8.5

Funktioneringsfejl
på
papirskivesystemer

8.8.5.1

I tilfælde af funktioneringsfejl af ALLE skiver på banen:

8.8.5.1.1

Den forbrugte skydetid skal bogføres af skydelederen og af juryen;

8.8.5.1.2

Alle afgivne gældende skud skal tælles og bogføres for hver enkelt
skytte. Hvis strømmen til banen har svigtet, kan dette betyde, at man må
vente, indtil strømforsyningen er genoprettet, før antallet af registrerede
skud på skiven, ikke nødvendigvis på monitoren på standpladsen, kan
fastslås.

8.8.5.2

Funktioneringsfejl i elektroniske markeringsanlæg på 10 m og 50 m

8.8.5.2.1

Efter at funktioneringsfejlen er repareret, og hele banen er i drift, skal
der gives fem (5) minutters tillæg til den tilbageværende
konkurrencetid. Tiden for genoptagelse skal meddeles over
højttaleranlægget mindst fem (5) minutter i forvejen. Skytterne skal
gives adgang til deres standpladser i de fem (5) minutter, før
konkurrencen genoptages. Der skal gives et ubegrænset antal
prøveskud inden for den tilbageværende skydetid, men kun før
skydningen af de gældende skud genoptages.

elektroniske

markeringsanlæg
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8.8.5.3

Funktioneringsfejl på en enkelt skive
Når en enkelt skive ikke virker (se pkt. 8.6.5 om afbrydelser).

8.8.5.3.1

Hvis en skytte under prøveskuddene klager over forkert registrering eller
visning af skud, kan juryen tilbyde at flytte ham til en anden standplads.
På 10 m og 50 m får skytten den fornødne ekstra tid. På 25 m får
skytten en ekstra serie prøveskud. Juryen skal undersøge
prøveskuddene på den oprindelige standplads hurtigst muligt, idet de
anvender
Procedurer
for
undersøgelse
af
elektroniske
markeringsanlæg (pkt. 8.5.7.6.1) på den oprindelige standplads.

8.8.5.3.2

Hvis den efterfølgende undersøgelse viser, at skiven på den oprindelige
standplads viste korrekte resultater, vil skytten blive straffet med et
FRADRAG på to (2) point fra den laveste skudværdi i den første
gældende serie.

8.8.5.4

Protester over manglende registrering eller visning af et skud på
det elektroniske markeringsanlægs monitor (på 10 m og 50 m)

8.8.5.4.1

Skytten skal holde sin pistol med mundingen pegende ned ad banen,
idet han fastholder grebet, og omgående melde dette til
banekommandøren ved at løfte den frie arm. Banekommandøren skal
gøre et skriftligt notat af tiden for protesten. Et eller to jurymedlemmer
skal begive sig til standpladsen.

8.8.5.4.2

Skytten skal beordres til at afgive yderligere et sigtet skud mod skiven.

8.8.5.4.3

Hvis værdien og beliggenheden af dette skud registreres og vises på
monitoren, beordres skytten til at fortsætte konkurrencen. Værdien og
beliggenheden af dette ekstra skud skal bogføres. Tidspunktet for
afgivelsen af dette ekstra skud, dets nummer i skudrækken (inklusiv det
manglende skud), dets værdi og beliggenhed, og standplads nummeret
skal gives skriftligt til juryen, og bogføres i baneprotokollen og i en
Banehændelses Rapport.

8.8.5.4.4

Ved afslutningen af det pågældende skydehold skal man følge
Procedurer for undersøgelse af elektroniske markeringsanlæg (pkt.
8.5.7.6.1). Ved hjælp af disse oplysninger samt tiden for afgivelsen af,
samt beliggenheden af det ekstra skud, vil juryen fastslå, hvorvidt alle
skud, herunder det ekstra skud, findes i computerhukommelsen.

8.8.5.4.5

Er alle skud korrekt registreret, tælles skuddet under protest med i
skyttens resultat, ligesom skuddet afgivet umiddelbart efter (som det
ekstra skud), mens det sidst afgivne skud (overtalligt i konkurrencen)
annulleres.
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8.8.5.4.6

Hvis skuddet, som gav anledning til protesten, ikke kan lokaliseres ved
hjælp
af Procedurer for undersøgelse af elektroniske
markeringsanlæg (pkt. 8.5.7.6.1), eller andetsteds, skal alle de korrekt
registrerede skud (eksklusive det “ekstra” skud) tælles med i skyttens
resultat.

8.8.5.4.7

Hvis skuddet, som gav anledning til protesten, ikke findes i
computerhukommelsen, men findes på anden måde, afgør juryen
validiteten og værdien af dette skud.

8.8.5.4.8

Hvis det beordrede ekstra skud ikke registreres eller vises på displayet,
og det elektroniske markeringsanlæg ikke kan repareres indenfor fem
(5) minutter, flyttes skytten til en reservestandplads. Det vil være ham
tilladt at afgive et ubegrænset antal prøveskud inden for den
tilbageværende konkurrencetid, herunder eventuel tildelt ekstra tid plus
yderligere fem (5) minutter. Derefter skal han gentage de to (2)
gældende skud, som ikke blev registreret eller vist på hans foregående
skive. Skytten vil blive godskrevet værdien af alle de skud, som vistes
på monitoren på den første skive, plus alle de korrekt afgivne gældende
skud, som blev vist på den anden anvendte skive. Hvis de to (2) ekstra
skud senere findes i computerhukommelsen på den første skive,
annulleres de.

8.8.5.5

Funktioneringsfejl på papir- eller gummibånd
Hvis juryen beslutter at problemet skyldes en fejl på fremføringen af
papir- eller gummibåndet, kan skytten flyttes til en reservestandplads.
Det vil være ham tilladt at afgive et ubegrænset antal prøveskud inden
for den tilbageværende konkurrencetid, herunder eventuel tildelt ekstra
tid plus yderligere fem (5) minutter. Derefter skal han gentage det antal
gældende skud, som juryen beslutter. Skytten vil blive godskrevet
værdien af alle de skud, som blev vist korrekt på monitoren på den
første skive, plus værdien af alle de nødvendige gældende skud, som
blev afgivet på den anden skive, for at fuldføre konkurrencen. Efter at
skydeholdet er færdigt vil juryen beslutte, hvilke skud, der skal tælles
med, fra hver skive.

8.8.5.6

Funktioneringsfejl på elektroniske markeringsanlæg på 25 m

8.8.5.6.1

Efter at skiven er repareret, og efter at hele banen (eller baneafsnittet)
er i drift, gives en ekstra prøveserie og en ét (1) minuts pause før
fuldførelsen af serien i overensstemmelse med nedenstående regler
indledes.

8.8.5.6.2

25 m sportspistol og 25 m grovpistol disciplinerne

8.8.5.6.2.1

Skytten skal FULDFØRE 5-skuds serien på samme måde, som hvis der
var tale om en GODKENDT FUNKTIONERINGSFEJL. Skytten skal
afgive det antal skud, der manglede i registreringen på skiven i at
fuldføre serien, da fejlen opstod.
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8.8.5.6.3

25 m standardpistol og 25 m silhuetpistol disciplinerne

8.8.5.6.3.1

Hvis serien IKKE var fuldført og bogført, ANNULLERES den og
GENTAGES. Hvis de fem (5) skud var registreret for nogen skytte, vil
resultatet af serien blive bogført, og ingen omskydning vil blive tilladt for
den pågældende skytte.

8.8.5.6.4

Funktioneringsfejl på en enkelt skive

8.8.5.6.4.1

I tilfælde af funktioneringsfejl på en enkelt skive eller en gruppe på fem
skiver (25 m silhuetpistol disciplinen) kan skytten flyttes til en anden
standplads på det samme, eller, om nødvendigt, på et efterfølgende
skydehold. Efter at problemet er afklaret, gives der en separat
prøveserie og en ét (1) minuts pause før afgivelsen af den næste serie i
overensstemmelse med ovenstående regel.

8.8.5.6.5

Protest angående manglende registrering eller visning at et skud på
monitoren på elektroniske markeringsanlæg på 25 m, eller protest
over, at der vises et nul, som ikke var forventet.
Skytten skal omgående – eller senest når fem (5)-skuds serien er
afsluttet – gøre den nærmeste banekommandør opmærksom på fejlen.

8.8.5.6.5.1

Note: Skytten skal anvende den samme procedure som for
funktioneringsfejl ved sin henvendelse til banekommandøren, idet han
skal holde sin pistol med mundingen pegende ned ad banen.
Banekommandøren skal skriftligt notere tidspunktet for protesten. Et
eller flere jurymedlemmer skal gå til standpladsen.
8.8.5.6.5.2

I 25 m sportspistol og 25 m grovpistol samt i 150 sekunders serien på 25
m standardpistol disciplinerne vil skytten blive beordret til at FULDFØRE
fem-skuds serien.

8.8.5.6.5.3

I dueldelen på 25 m sportspistol og 25 m grovpistol, i 20- og 10sekunders serierne på 25 m standardpistol samt på silhuetpistol
disciplinerne vil der ikke være nogen omskydning.

8.8.5.6.5.4

Efter at serien er blevet fuldført, anvendes Procedurer for
undersøgelse af elektroniske markeringsanlæg (pkt. 8.5.7.6.1).

8.8.6

Protest vedrørende skudværdien på elektroniske markeringsanlæg
(se pkt. 8.13.4.2)

8.8.6.1

Efter at skydeholdet er færdigt skal de tekniske officers eller
banekommandørerne generere printer-resultater (LOG-print) for alle de
standpladser, hvor der har været protester, såvel som for de
umiddelbart tilstødende standpladser, før udstyret bliver nulstillet inden
næste skydehold.

8.8.6.2

Efter at skydeholdet er færdigt anvendes Procedurer for undersøgelse
af elektroniske markeringsanlæg (pkt. 8.5.7.6.1). Alle ikkeregistrerede skud skal bedømmes af klassifikationsjuryen.
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8.9.0

REGLER FOR KONKURRENCEDELTAGERES OG LEDERES
OPFØRSEL

8.9.1

Støjende adfærd er ikke tilladt nær standpladserne. Banekommandører,
jurymedlemmer, holdledere og skytter skal begrænse deres
konversation til at omhandle relevante emner, når de befinder sig
nær konkurrencedeltagerne.

8.9.2

Hvert hold skal have en holdleder, som er ansvarlig for at opretholde
disciplin hos holdet. En skytte kan godt være udnævnt til holdleder.
Holdlederen skal til enhver tid samarbejde med banekommandørerne
for at sikre sikkerhed, effektivitet under konkurrencen og god
sportsånd. En holdleder er ansvarlig for alle officielle anliggende
vedrørende sit hold.

8.9.3

Holdlederen er ansvarlig for:

8.9.3.1

at udfylde de nødvendige formularer med korrekte informationer og at
aflevere dem til de relevante officials inden for de fastsatte tidsfrister;

8.9.3.2

at have godt kendskab til programmet;

8.9.3.3

at holddeltagerne melder sig, klar til skydning, på de tildelte
standpladser eller baneafsnit og på det korrekte tidspunkt, med
godkendt udstyr;

8.9.3.4

at kontrollere skudværdier og indgive protester, hvis dette er nødvendigt;

8.9.3.5

at læse foreløbige
bekendtgørelser;

8.9.3.6

at modtage officielle informationer og anmodninger og videregive disse
til holddeltagerne.

8.9.4

Skytten skal melde sig, klar til at konkurrere, på den tildelte standplads
på det korrekte tidspunkt med godkendt udstyr.

8.9.5

Coaching under afviklingen af en disciplin

og

endelige

meddelelser,

resultatlister

og

Enhver form for coaching, mens skytten befinder sig på skydelinien, er
forbudt. Så længe en skytte befinder sig på skydelinien, må han kun
tale med jurymedlemmer og banekommandører.
8.9.5.1

Hvis en skytte ønsker at tale med nogen, skal han aflade sin pistol og
efterlade den sikkerhedsmæssigt forsvarligt på skydelinien (på
standpladsbordet, hvis det er muligt). Hvis der er tale om en pistol med
slagstift, skal bundstykket være trukket tilbage og stå åbent. En skytte
må først forlade skydelinien, når han har givet besked til en
banekommandør, og han må ikke forstyrre de øvrige skytter.

8.9.5.2

Hvis en holdleder ønsker at tale med en holddeltager på skydelinien,
må holdlederen ikke kontakte skytten direkte eller tale med skytten,
mens han opholder sig på skydelinien. Holdlederen skal have tilladelse
fra en banekommandør eller et jurymedlem, som vil kalde skytten væk
fra skydelinien.
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8.9.5.3

Hvis en holdleder eller en skytte overtræder reglerne vedrørende
coaching, vil der første gang blive udstedt en advarsel. I gentagne
tilfælde vil der blive trukket to (2) point fra skyttens resultat, og
holdlederen skal fjerne sig, så han ikke længere befinder sig i nærheden
af skydelinien.

8.9.6

Straf for overtrædelse af reglerne

8.9.6.1

Hvis der sker overtrædelse af reglerne eller af banekommandørernes
eller jurymedlemmernes instruktioner, kan juryen eller et jurymedlem
pålægge skytterne følgende straffe:

8.9.6.1.1

En advarsel til skytten skal udtrykkes på en måde, som ikke efterlader
nogen tvivl om, at det er en officiel ADVARSEL, og det gule kort skal
vises frem. Det er imidlertid ikke nødvendigt, at der skal ske en advarsel
forud for andre straffe. Et jurymedlem skal notere advarslen på
Banehændelses Rapporten og på baneprotokollen.

8.9.6.2

Fradrag af point fra resultatet, udtrykt af mindst to (2) jurymedlemmer,
som fremviser et grønt kort med påskriften FRADRAG. Et jurymedlem
skal notere fradraget på en Banehændelses Rapport, markere fradraget
på resultatstrimmelen og notere det på baneprotokollen.

8.9.6.3

Diskvalifikation, udtrykt af juryen, som fremviser et rødt kort med
påskriften DISKVALIFIKATION. Beslutning om en diskvalifikation kan
kun træffes ved flertalsafgørelse i juryen.

8.9.6.3.1

Hvis en skytte diskvalificeres i finalen, vil skytten blive indplaceret på
sidstepladsen blandt de deltagende finalister. Han kan beholde sit
kvalifikationsresultat.

8.9.6.4

Straffekortene skal have en størrelse på ca. 70 mm x 100 mm.

8.9.6.5

Regelbrud bør normalt gradueres af juryen på følgende måde:

8.9.6.5.1

Hvis der er tale om en åbenlys overtrædelse af reglerne (pistol,
beklædning, skydestilling, coaching, etc.) skal der først gives en officiel
ADVARSEL, således at skytten har mulighed for at korrigere fejlen. Når
det er muligt, skal advarslen gives under træningen eller
prøveskuddene. Hvis skytten ikke retter fejlen inden for det tidsrum, som
juryen fastsætter, skal der fratrækkes to (2) point fra hans resultat. Hvis
skytten stadig ikke retter sin fejl, skal han diskvalificeres;

8.9.6.5.2

Hvis der er tale om en skjult overtrædelse af reglerne, når fejlen
skjules med vilje, skal skytten diskvalificeres.

8.9.6.6

Hvis en skytte er til gene for en anden skytte på en usportslig måde,
mens den anden skyder, skal der fratrækkes to (2) point fra skyttens
resultat. Hvis hændelsen gentager sig, skal skytten diskvalificeres.
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8.9.6.7

Hvis en skytte, når han bliver anmodet om at give en forklaring på en
hændelse, bevidst og forsætligt giver urigtige oplysninger, skal der
fratrækkes to (2) point fra skyttens resultat. I alvorlige tilfælde kan
skytten blive diskvalificeret af juryen.

8.9.6.8

Hvis en skytte håndterer en pistol på en faretruende måde eller
overtræder en sikkerhedsregel, kan han diskvalificeres af juryen.

8.9.6.9

Hvis banekommandøren eller juryen mener, at en skytte forsinker
konkurrencen unødigt med det formål selv at opnå en unfair fordel, skal
han modtage en advarsel fra et jurymedlem. For hver enkelt forsinkelse
herefter skal der fradrages to (2) point fra skyttens resultat.

8.9.7

Alle uregelmæssigheder, straffe, forbiere, funktioneringsfejl, tildelt ekstra
tid, omskud eller omskydningsserier, annulleringer af skud etc., skal
markeres tydeligt og noteres på en Banehændelses rapport formular
(IR) (se formularen i slutningen af pistolreglerne), i baneprotokollen, på
resultatstrimmelen, på skiven og på det lille skydekort, af en
banekommandør og/eller et jurymedlem til brug for skivekontrollen.

8.9.8

Fradrag fra resultatet skal altid foretages i den serie, hvori
overtrædelsen fandt sted. Hvis der er tale om generelle fradrag, skal
disse foretages fra det gældende skud med den laveste værdi i den
første serie.

8.10.0

VÅBEN- OG BEKLÆDNINGSKONTROL

8.10.1

Organisationskomitéen skal stille et komplet sæt måleværktøj og
instrumenter til rådighed før og under ISSF-mesterskaber. Kalibreringscertifikater og kontroludstyr skal forefindes.

8.10.2

Organisationskomitéen skal underrette holdlederne og skytterne i
tilstrækkelig tid forud for konkurrencen om, hvor og hvornår de kan få
deres udstyr kontrolleret.

8.10.3

Våben- og beklædningskontrollen vil blive assisteret og overvåget af et
eller flere jurymedlemmer.

8.10.4

Våben- og beklædningskontrollen skal notere skyttens navn samt
fabrikat, løbenummer og kaliber for hver godkendt pistol.

8.10.5

Alt godkendt udstyr skal mærkes med et segl eller klæbemærke, og
godkendelsen skal også noteres på kontrolkortet.

8.10.6

Efter at våbnet er godkendt, må det ikke ændres på nogen måde som vil
være i strid med ISSF's regler, hverken før eller under konkurrencen.

8.10.7

Hvis der er nogen som helst tvivl med hensyn til en ændring, skal
udstyret returneres til våben- og beklædningskontrollen til fornyet
inspektion og godkendelse.
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8.10.8

Godkendelse af alt udstyr er kun gyldig for den konkurrence, hvor
kontrollen blev foretaget.

8.11.0

SKIVEKONTROL (papirskiver)

8.11.1

Skud som ikke rammer skiveringene på skyttens egen skive skal
bogføres som forbiere.

8.11.1.1

Papirskiver fra 50 m fripistol og 10 m luftpistol disciplinerne skal
bedømmes i skivekontrollen. Skiverne fra 25 m silhuetpistol-, 25 m
grovpistol -, 25 m sportspistol- og 25 m standardpistol disciplinerne bør
bedømmes på skydebanen.

8.11.2

25 m discipliner

8.11.2.1

Skydekortet (som føres af den anden listefører) skal underskrives af
skivekommandøren og af jurymedlemmet på skivelinien. Dette
originalkort skal sendes til skivekontrollen på en sikker måde til kontrol
af sammentællingen og endelig bogføring,

8.11.2.2

Sene skud

8.11.2.2.1

Skud, som afgives, mens skiven er i bevægelse, må ikke bogføres som
træffere, medmindre den største vandrette udstrækning af skudhullet
(der tages ikke hensyn til bly- og kuglemærker på skivens overflade)
ikke overstiger 7 mm i salonpistol (kaliber 5,6 mm (.22”)) disciplinerne
eller 11 mm i grovpistol disciplinen.

8.11.2.2.2

Det vandret forlængede skudhul i skiven skal måles med en måleplade.
Alle udmålinger, som udføres med målepladen, skal foretages ved brug
af indersiden af de indgraverede linier (se Tekniske Regler afsnit 6.0).

8.11.2.2.3

Når den gennemsigtige måleplade anvendes, og den inderste kant af
den indgraverede linie rører en ring på skiven, tæller skuddet med den
højeste værdi af de to zoner.

8.11.2.3

Juryen skal overvåge alle skivebedømmelsesprocedurer.

8.11.2.4

Markering, bedømmelse og bogføring af skudværdier

8.11.2.4.1

Umiddelbart efter at skivekommandøren modtager melding om at banen
er sikker, skal skiverne vendes mod skytterne. Skivekommandøren skal,
sammen med mindst et jurymedlem, signalere værdien af skudhullerne
på hver skive og meddele dem højt til listeføreren på standpladsen.
Listeføreren bogfører dem i baneprotokollen og på det lille skydekort ved
siden af hans pult.

8.11.2.4.2

Den anden listefører skal ledsage skivekommandøren, og nedskrive
værdien af skuddene på et skydekort, efterhånden som de bliver råbt op
af skivekommandøren.
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8.11.2.4.3

Beliggenheden og værdien af skuddet på skiven skal vises for skytten
og tilskuerne som følger:

8.11.2.4.3.1

Farvede markeringsfluer i 25 m silhuetpistol disciplinen. Disse fluer
bør have en diameter på 30 mm – 50 mm. De skal være farvet røde på
den ene side og hvide på den anden. De bør være forsynet med en
spindel gennem centrum, som rager ud til begge sider, med en diameter
på ca. 5 mm og en længde på ca. 30 mm. Efter hver 5-skuds serie, og
efter at skudværdien er blevet bedømt og råbt op, skal fluerne anbringes
i skudhullerne af skivekommandøren;

8.11.2.4.3.2

En tier skal vises med den røde side vendt mod skytten. Værdier under
ti skal vises med den hvide side vendt mod skytten. Efter at træfferne er
blevet vist på denne måde, skal det samlede resultat af serien opføres
på den lille resultattavle ved skivelinien og bogføres af den anden
listefører. Seriens sammenlagte resultat skal også råbes op. Fluerne
skal derefter fjernes og skiverne plastres;

8.11.2.4.3.3

i I 25 m standardpistol -, 25 m sportspistol- og 25 m grovpistol
disciplinerne skal værdien og beliggenheden af skuddene anvises ved
hjælp af en markørstok, med et ca. 300 mm langt skaft med en lille skive
med en diameter på 30 til 50 mm i den ene ende, der er rød på den ene
side og hvid på den anden. Skiven skal placeres over skudhullerne i
tieren med den røde side vendt mod skytten, mens skivekommandøren
råber skudværdien op. For skudhuller med en lavere værdi end ti skal
den hvide side bruges. Når der skydes en serie skud mod den samme
skive, skal skudværdierne råbes op startende med tierne. Det samlede
resultat af serien skal råbes op, efter at alle skud er blevet anvist
enkeltvis.

8.11.2.4.4

Prøveskud skal markeres og bogføres.

8.11.3

For skiver som bedømmes endeligt på banen

8.11.3.1

Skivekommandøren og banekommandøren skal sikre sig, at
resultaterne på skydekortet er de samme som dem, der er blevet
bogført på skivelinien.

8.11.3.2

Skulle der opstå en meningsforskel angående bogføringen af en
skudværdi, skal denne opklares omgående.

8.11.3.3

Umiddelbart efter at skuddene er blevet markeret og bogført skal:

8.11.3.3.1

skiverne plastres og gøres klar til næste serie (silhuetpistol disciplinen
og dueldelkonkurrencerne); eller

8.11.3.3.2

skiverne udskiftes og bagskiverne plastres eller udskiftes før den næste
serie;

8.11.3.3.3

skiver og bagskiver fjernes hurtigt og erstattes med nye skiver til den
næste skytte.
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8.11.3.4

Det udfyldte skydekort skal underskrives af skytten ved siden af totalen,
før han forlader skydebanen. En skytte, som undlader at underskrive
skydekortet, kan ikke senere protestere over det resultat, som angives
på skydekortet.

8.12.0

RANGERINGSREGLER

8.12.1

Individuelle placeringer

8.12.1.1

Alle identiske resultater vil blive indrangeret efter kvalifikationskonkurrencen, undtagen resultater med maksimumpoint.
Ligestillingen vil blive afgjort ved indrangering efter følgende principper:

8.12.2

Lige point i fripistolkonkurrencen, luftpistolkonkurrencen og fra
fjerdepladsen i 25 m disciplinerne (hvis de ikke er afgjort ved shoot-off)
afgøres som følger (for så vidt angår pladserne et (1) til tre (3) se pkt.
8.12.6.2):

8.12.2.1

det højeste resultat i den sidste l0-skuds serie, idet man arbejder sig
bagud, l0-skuds serie for l0-skuds serie, indtil placeringen er afgjort;

8.12.2.2

det højeste antal tiere, niere, ottere o.s.v. i konkurrencen;

8.12.2.3

det højeste antal krydstiere;

8.12.2.4

hvis stillingen stadig er uafgjort, tildeles skytterne den samme placering
og opføres i alfabetisk rækkefølge efter efternavn (latinsk stavning).

8.12.2.5

Ved indrangering til finalerne sker klassificeringen af de første otte (8)
pladser i konkurrencerne 50 m fripistol herrer, 10 m luftpistol, 25 m
sportspistol og 25 m grovpistol i overensstemmelse med ovenstående
regler. For så vidt angår 25 m silhuetpistolkonkurrencen skal der
foregå en shoot-off til at afgøre ligestillingen, hvis der er ligestilling om
finalepladserne (se pkt. 8.12.2.5.2).

8.12.2.5.1

Klassifikationsjuryen vil foretage lodtrækning om startpositionen i
finalen, når:

8.12.2.5.1.1

flere skytter har opnået maksimumpoint i kvalifikationsudskillelsen;

8.12.2.5.1.2

der er ubrydelig ligestilling mellem to eller flere finalister;

8.12.2.5.1.3

der er ubrydelig ligestilling mellem to eller flere skytter med henblik på at
opnå den sidste startposition til finalen (fx 8. og 9. pladsen), for at
afgøre, hvem der kommer i finalen.

8.12.2.5.2

Når der er mere end seks (6) skytter, der har kvalificeret sig til finalen i
25 m silhuetpistol disciplinen, fordi der er ligestilling, skal denne brydes
ved shoot-off som følger.

8.12.2.5.2.1

Skytter, der står lige til sjettepladsen, vil få tildelt nye standpladser på
kvalifikationsbanen, idet der skal trækkes lod under opsyn af juryen.
Hvis flere skytter står lige, end der er baneafsnit til rådighed, vil
rækkefølgen for skytterne blive afgjort ved lodtrækning.

8.12.2.5.2.2

Hvis der fortsat er ligestilling på sjettepladsen, skal man fortsætte shootoff, indtil ligestillingen bliver brudt.
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8.12.2.5.2.3

Rangering – individuelle 25 m ikke-olympiske discipliner, inden for
de tre første pladser (og for at afgøre, hvilke skytter der skal deltage i
finalerne i 25 m silhuetpistol disciplinen).

8.12.2.6

Ties – Individual 25 m Non Olympic Events for the first three
places (and to determine the shooters to take part in the Finals in the
25 m Rapid Fire Pistol event).

8.12.2.6.1

Ligestilling skal afgøres ved en shoot-off, bestående af en serie. Alle
skytter, der står lige på tredjepladsen eller på sjettepladsen (12.2.5.2) vil
blive indrangeret i overensstemmelse med resultatet fra shoot-off, som
skal udføres som følger:
Disciplin

Shoot-off serie

Prøveskud

25 m silhuetpistol

En (1) serie på fire (4) En (1) serier på fire (4)
sekunder
sekunder

25 m sportspistol

En (1) duelserie med En (1) duelserie med
fem (5) skud
fem (5) skud

25 m grovpistol
25 m standardpistol

En (1) 10 sekunders Fem (5) prøveskud i en
serie
150 sekunders serie

8.12.2.6.2

Regler for shoot-off

8.12.2.6.2.1

Shoot-off skal begynde så hurtigt, som det er praktisk muligt efter
udløbet af protesttiden, og efter at de officielle resultater er blevet
offentliggjort på resultattavlen. Hvis shoot-off ikke afholdes på et
forudbestemt tidspunkt, som er blevet formelt offentliggjort, skal de
berørte skytter holde sig i forbindelse med skydelederen i afventning af
meddelelsen om tid og sted.

8.12.2.6.2.2

Skytter, der står lige, skal stå på standpladser beliggende side om side,
som tildeles ved lodtrækning under overvågning af juryen. Hvis der er
flere skytter, der står lige, vil placeringen ligeledes blive afgjort ved
lodtrækning. Hvis flere skytter står lige med hensyn til flere forskellige
mulige finalepladser, skal ligestillingen brydes først for så vidt angår den
laveste indplacering, efterfulgt af den næste, højere indplacering, etc.,
indtil alle ligestillinger er brudt.

8.12.2.6.2.3

Hvis der opstår en yderligere ligestilling, skal der skydes endnu en
shoot-off, bestående af en (1) serie. Hvis ligestillingen stadig ikke er
brudt, skal der skydes yderligere shoot-offs, indtil ligestillingen er brudt.

8.12.2.6.2.4

Hvis en skytte ikke møder frem til en shoot-off, skal han placeres sidst i
denne shoot-off. Hvis to eller flere ikke møder op, indrangeres de i
henhold til reglerne for individuelle ligestillinger, (se pkt. 8.12.2).
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8.12.2.6.2.5

Under shoot-off skal funktioneringsfejl og andre uregelmæssigheder
behandles i overensstemmelse med ISSF’s regler, men der tillades kun
en funktioneringsfejl i afgørelsen af ligestillingen, og enhver omskydning
eller færdiggørelse af serien finder sted omgående.

8.12.3

Holdplaceringer

8.12.3.1

Lige point i holdkonkurrencerne skal adskilles ved at sammenlægge
resultaterne for alle holdskytterne og følge fremgangsmåden for de
individuelle resultater beskrevet i regel 8.12.2.

8.13.0

PROTESTER OG APPELLER

8.13.1

Afgift for protester

8.13.1.1

Protester

US$ 25,00 eller den lokale modværdi heraf

8.13.1.2

Appeller

US$ 50,00 eller den lokale modværdi heraf

8.13.1.3

Afgiften for den indgivne protest vil blive returneret, hvis skytten får
medhold i protesten eller appellen, ligesom den tilfalder
organisationskomiteen, hvis protesten eller appellen afvises.

8.13.2

Mundtlige protester
Enhver skytte eller holdleder har ret til umiddelbart og mundtligt at
protestere over et forhold ved konkurrencen, en afgørelse eller en
beslutning til en konkurrence official, en banekommandør eller et
jurymedlem. Sådanne protester kan fremsættes for så vidt angår
følgende emner og der skal betales protest afgift:

8.13.2.1

en skytte eller en holdleder mener, at ISSF’s reglementer, ISSF’s regler
eller konkurrenceprogrammet ikke er blevet overholdt under ledelsen af
konkurrencen;

8.13.2.2

en skytte eller en holdleder er uenig i en beslutning eller en afgørelse,
truffet af en konkurrence official, en banekommandør eller et
jurymedlem;

8.13.2.3

en skytte blev generet eller forstyrret af en eller flere andre skytter,
konkurrence officials, tilskuere, medlemmer af pressen eller andre
personer eller årsager;

8.13.2.4

en skytte blev langvarigt afbrudt i skydningen, forårsaget af nedbrud i
udstyr, opklaring af uregelmæssigheder eller andre årsager;

8.13.2.5

en skytte oplevede uregelmæssigheder vedrørende skydetider, inklusive
for korte skydetider eller skiver, som ikke kom frem til den forventede tid.

8.13.2.6

Konkurrence officials, banekommandører eller jurymedlemmer skal
omgående tage stilling til mundtlige protester. De kan handle
øjeblikkeligt med henblik på at rette op på situationen, eller de kan
henvise protesten til den samlede jury til afgørelse. I sidstnævnte
tilfælde kan en banekommandør eller et jurymedlem midlertidigt standse
skydningen, hvis det er nødvendigt.
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8.13.3

Skriftlige protester

8.13.3.1

Enhver skytte eller holdleder, som ikke er enige i den reaktion eller den
beslutning, som træffes i relation til en mundtlig protest, kan protestere
skriftligt til juryen. Enhver skytte eller holdleder har også ret til at
indlevere en skriftlig protest uden at der tidligere har foreligget en
mundtlig protest. Alle skriftlige protester skal indleveres senest 30
minutter efter den hændelse, der er årsag til protesten. Samtidig skal
protestafgiften betales.

8.13.3.2

Organisationskomiteen skal sørge for, at der forefindes trykte formularer
til brug for indlevering af skriftlige protester (kopier af Annex P til Artikel
3.12.3.7).

8.13.3.3

Skriftlige protester skal afgøres ved flertalsafgørelse i juryen.

8.13.4

Protester over resultater. I alle tilfælde skal skivekontrollen benytte
formularen PR (se formularen i slutningen af pistolreglerne)

8.13.4.1

Protesttid

8.13.4.1.1

Alle protester over pointtildeling eller resultater skal indleveres senest 20
min. efter at det officielle resultat er slået op på resultattavlen. Det
tidspunkt, hvor protesttiden udløber, skal angives på resultattavlen
umiddelbart efter, at resultatet er slået op. Det sted, hvor en protest over
resultater skal indleveres, skal være angivet i det officielle program.

8.13.4.2

Elektroniske markeringsanlæg

8.13.4.2.1

10 m luftpistol og 50 m fripistol

8.13.4.2.1.1

Hvis en skytte bestrider værdien af et skud, kan protesten kun
modtages, hvis den foretages, inden det næste skud afgives (undtagen
ved fejl på fremføringen af papirstrimmel eller gummibånd, se pkt.
8.8.5.5), eller, hvis det er det sidste skud, inden for tre (3) minutter.

8.13.4.2.1.2

Hvis en protest angår skudværdien, vil skytten blive bedt om at afgive et
yderligere skud allersidst i konkurrencen, således at dette ekstra skud
kan tælles med, hvis skytten får medhold i sin protest, og den korrekte
værdi af det omhandlede skud ikke kan fastlægges.

8.13.4.2.2

25 m pistol discipliner

8.13.4.2.2.1

Hvis en skytte bestrider værdien af et skud, kan protesten kun
modtages, hvis den foretages, inden det næste skud afgives, eller, hvis
det er det sidste skud, inden for tre (3) minutter.

8.13.4.2.2.2

Afgørelsen vil blive truffet under anvendelse af Procedurer for
undersøgelse af elektroniske markeringsanlæg (pkt. 8.5.7.6.1).

8.13.4.2.3

Alle pistol discipliner

8.13.4.2.3.1

Hvis en protest angående en skudværdi afvigende fra 0, eller
manglende registrering, ikke tages til følge, tildeles skytten en straf på to
(2) point, og der skal betales en protestafgift på US$ 25,00 eller den
lokale modværdi heraf.
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8.13.4.2.3.2

Afgørelser truffet af klassifikationsjuryen vedrørende værdien eller
antallet af skud på en skive er endelig og kan ikke gøres til genstand for
appel.

8.13.4.3

Papirskiver

8.13.4.3.1

Når der anvendes papirskiver, kan en skytte eller en holdleder, som
mener, at skuddet blev bedømt eller bogført forkert, protestere over
resultatet. Dette gælder dog ikke bedømmelser, der er foretaget ved
hjælp af en måleplade. Disse bedømmelser er endelige og kan ikke
gøres til genstand for en protest. Protester over resultater kan kun
foretages vedrørende resultater, som er bedømt uden anvendelse af en
måleplade, eller hvis der tilsyneladende er sket en fejlagtig registrering i
resultatlisten eller på skydekortet.

8.13.4.3.2

Når der anvendes papirskiver, som bedømmes i skivekontrollen, har
holdlederen ret til at se skiven med de(t) skud, protesten omhandler,
men han må ikke berøre skiven/skiverne.

8.13.4.3.3

Afgørelser truffet af klassifikationsjuryen vedrørende værdien eller
antallet af skud på en skive er endelig og kan ikke gøres til genstand for
appel.

8.13.5

Appeller
Hvis der er uenighed med hensyn til en afgørelse, truffet af juryen, kan
sagen appelleres til appeljuryen. Sådanne appeller skal indleveres
skriftligt af holdlederen eller en repræsentant for denne senest en (1)
time efter, at juryens afgørelse er blevet offentliggjort. I særlige tilfælde
kan appeljuryen udvide fristen for indlevering af appellen op til 24 timer.
En sådan beslutning kan bevirke en udsættelse af sejrceremonien for
den disciplin, som appellen vedrører.

8.13.5.1

Afgørelser truffet af appeljuryen er endelig.

8.13.6

Kopier af alle afgørelser som svar på skriftlige protester og appeller
skal fremsendes af organisationskomiteen eller af de tekniske
delegerede til ISSF’s generalsekretær sammen med den endelige
rapport og resultaterne med henblik på gennemgang i den tekniske
komité.

8.14.0

FINALER I DE OLYMPISKE DISCIPLINER

8.14.1
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Disciplin

M/K

Skydetid / serier

10 m luftpistol

Mænd

75 sekunder

10 m luftpistol

Kvinder

75 sekunder

50 m fripistol

Mænd

75 sekunder

25 m sportspistol

Kvinder

Fire (4) serier duel

25 m silhuetpistol

Mænd

Fire (4) serier à fire (4) sekunder
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8.14.2

Det fulde skydeprogram skal indeholdes i hver af de olympiske
discipliner som en kvalifikationskonkurrence til finalen.

8.14.2.1

Finalister i de enkelte discipliner

8.14.2.2

25 m sportspistol, 50 m fripistol, 10 m luftpistol

8 deltagere

25 m silhuetpistol

6 deltagere

Startposition
De skytter, som har kvalificeret sig til finalerne, skal have følgende
startposition
i
henhold
til
deres
indrangering
under
kvalifikationskonkurrencerne.

8.14.2.2.1

8.14.2.2.2

10 m luftpistol og 50 m fripistol konkurrencer
Standplads

1

2

3

4

5

6

7

8

Startposition

1

2

3

4

5

6

7

8

25 m silhuetpistol
Hvis banekapaciteten muliggør det, kan alle deltagerne skyde
samtidig.

8.14.2.2.2.1

8.14.2.2.2.2

8.14.2.2.3

Baneafsnit

A

B

C

D

E

F

Startposition

1

2

3

4

5

6

Eller
Baneafsnit

A

B

C

1. skydehold

Startposition

4

5

6

2. skydehold

Startposition

1

2

3

A

B

Eller
Baneafsnit
1. skydehold

Startposition

5

6

2. skydehold

Startposition

3

4

3. skydehold

Startposition

1

2

25 m sportspistol
Bane Afsnit
Afsnit

A

B

Skive

1

2

(3)

4

5

1

2

(3)

4

5

Startposition

1

2

-

3

4

5

6

-

7

8
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8.14.3

Antal skiver

8.14.3.1

10 m luftpistol og 50 m fripistol disciplinerne: Ti (10).

8.14.3.1.1

En (1) ekstra skive skal være til rådighed på venstre og højre side af
de otte (8) finaleskiver, og den skal vise en gældende skive eller
sigtemærke.

8.14.3.2

Papirskiver

8.14.3.2.1

Antal prøveskiver:

8.14.3.3

8.14.4

10 m luftpistol disciplinerne

Fire (4) skiver i hver disciplin

50 m fripistol disciplinen

En (1) skive

25 m sportspistol disciplinen

En (1) skive

25 m silhuetpistol disciplinen

En gruppe på fem (5) skiver

Antal gældende skud pr. skive:
10 m og 50m disciplinerne:

Et (1) skud pr. skive

25 m sportspistol disciplinen:

Fem (5) skud pr. skive

25 m silhuetpistol disciplinen

Et (1) skud på hver skive

Finaler – program
ALLE BANEKOMMANDOER SKAL AFGIVES PÅ ENGELSK

8.14.4.1

Fremmøde på banen til finaleskydning
Holdlederne er ansvarlige for at præsentere deres skytter på
forberedelsesområdet og at rapportere til juryen mindst 20
minutter før det planlagte starttidspunkt. Skytterne være klar med
alt det udstyr, som de skal bruge til finalen. De skal være korrekt
klædt, og de må kun have det udstyr med, der er nødvendigt.
Jurymedlemmerne og banekommandørerne skal fuldføre deres
kontrol på forberedelsesområdet.

8.14.4.1.1

Mødetidspunktet skal være angivet i det trykte, officielle
skydeprogram. Enhver forsinkelse skal offentliggøres og slås op på
den bane, hvor finalen finder sted.

8.14.4.1.2

Aftræksvægten på finalisternes våben i 10 m luftpistol og 25 m
sportspistol og 25 m silhuetpistol disciplinerne skal tjekkes, før
finaleskydningen begynder.
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8.14.4.2

Forberedelsestid og præsentation af finalisterne i 10 m
luftpistol og 50 m fripistol disciplinerne
Forberedelsestiden starter med kommandoen ”PREPARATION
TIME BEGINS NOW”. Skytterne vil blive præsenteret for tilskuerne i
løbet af forberedelsestiden og, hvis det er nødvendigt, i de første
minutter af prøveskudstiden. Før og under forberedelsestiden må
skytterne håndtere deres pistoler, lave tøraftræk og foretage holdeog sigteøvelser på den tildelte standplads.

8.14.4.3

Forberedelsestid og præsentation af finalisterne i 25 m
disciplinerne
Forberedelsestiden starter med kommandoen ”PREPARATION
TIME BEGINS NOW”. Skytterne vil blive præsenteret for tilskuerne
før forberedelsestiden og, hvis det er nødvendigt, i det første minut
af forberedelsestiden. Skytterne må håndtere deres pistoler, lave
tøraftræk og foretage holde- og sigteøvelser på den tildelte
standplads.

8.14.4.4

Udløsning af drivmidlet i luftpistoler er ikke tilladt, og en overtrædelse
heraf vil medføre en ADVARSEL, og hvis det gentages en straf på to
(2) point.

8.14.4.5

Forberedelsestid
10 m luftpistol, 50 m fripistol disciplinerne

Tre (3) minutter

Alle 25 m discipliner

To (2) minutter

8.14.5

Starttidspunktet begynder med kommandoen ”LOAD” til det første
konkurrenceskud eller serie af skud i hver finale. Starttidspunktet
skal være angivet i det trykte, officielle skydeprogram. Enhver
forsinkelse skal offentliggøres og slås op på den bane, hvor finalen
finder sted.

8.14.5.1

En finaledeltager, som ikke er på sin tildelte startposition og klar
til at skyde på starttidspunktet, vil automatisk blive placeret på
sidstepladsen i finaleresultatet, og han vil ikke få tilladelse til at
deltage i finalen.

8.14.6

Konkurrenceprocedurer

8.14.6.1

10 m luftpistol og 50 m fripistol disciplinerne

8.14.6.1.1

Når forberedelsestiden er slut, vil en banekommandør kommandere
”SIGHTING TIME STARTS”. (Der er fem (5) minutters
prøveskudstid, hvor der kan afgives et ubegrænset antal prøveskud).

8.14.6.1.2

30 sekunder før udløbet af
banekommandøren ”30 SECONDS”.

8.14.6.1.3

Ved udløbet af de fem (5) minutters prøveskudstid kommanderer
banekommandøren ”STOP”.

8.14.6.1.4

30 sekunders pause – kontrollér, at skiverne er klar.

prøveskudstiden
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8.14.6.1.5

Kommandoer
Finalen består af 10 skud og vil blive afviklet med afgivelse af et
enkelt skud ad gangen, og med følgende kommandoer afgivet i
forbindelse med hvert skud:
”FOR THE FIRST / Efter denne kommando skal skytten lade
NEXT COMPETITION sin pistol.
SHOT – LOAD”
Pistolen MÅ IKKE lades, før denne
kommando er afgivet.
Dette betyder: Låsen på 50 m fripistoler
SKAL stå åben. Det er tilladt at lade et tomt
hylster sidde i kammeret mellem
skuddene. Låsen på 10 m luftpistoler skal
stå åben. Patronen eller haglet må først
lægges ind i kammeret efter at
kommandoen ”LOAD” er afgivet.
”ATTENTION
START”

3-2-1- Skytten har 75 sekunder til at afgive et (1)
skud.
Denne kommando med nedtælling bør give
skytterne tilstrækkelig tid til at indtage
deres skydestilling.
Skydetiden starter,
"START” er afgivet.

når

kommandoen

”STOP”

Denne kommando afgives fem (5)
sekunder efter, at den sidste skytte har
afgivet sit skud, eller umiddelbart ved
afslutningen af skydetiden. Ordet "STOP"
skal falde i det sidste sekund af
skydetiden.

”CHANGE TARGETS”

Efter kommandoen ”STOP”, når der er
tale om manuelle skivetrækssystemer.

8.14.6.1.5.1

Umiddelbart efter kommandoen ”STOP” bør annonceringen af
resultaterne begynde.

8.14.6.1.5.2

10 sekunder efter den umiddelbare og endelige bedømmelse af
hvert skud og annonceringen af resultaterne, skal ovenstående
procedure gentages, indtil alle 10 skud er afgivet. Enhver protest
skal afgives umiddelbart og skal foretages af skytten eller dennes
træner ved at række hånden i vejret.

8.14.6.1.5.3

Ethvert skud, som bliver afgivet før kommandoen ”START” og efter
at kommandoen ”STOP” er afgivet, vil blive bogført som en forbier
(nul).

8.14.6.1.5.4

Hvis en skytte afgiver mere end et (1) skud efter hver kommando, vil
hans resultat for finaleskuddet blive bogført som nul (0).
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8.14.6.1.5.5

Hvis der anvendes skivetræk, må skiverne først køres tilbage til
skydelinien efter at kommandoerne ”STOP” og ”CHANGE
TARGETS” er blevet afgivet for at undgå at forstyrre naboskytterne.

8.14.6.1.5.6

Sigteøvelser er kun tilladt mellem kommandoerne ”STOP” og den
efterfølgende kommando ”LOAD”, men kun med åben lås på
fripistolen, eller med en luftpistol, hvor udløsermekanismen ikke er
spændt. TØRTRÆNING ER FORBUDT.

8.14.6.2

25 m silhuetpistol
Finalerne udføres som følger:

8.14.6.2.1

En (1) prøveserie på fem (5) skud på fire (4) sekunder;

8.14.6.2.2

Fire (4) gældende serier på hver fem (5) skud på fire (4) sekunder;

8.14.6.2.3

Alle finalister skyder på de samme kommandoer, enten i en (1)
gruppe bestående af seks (6) skytter, eller i to (2) grupper bestående
af tre (3) skytter hver, eller i tre (3) grupper bestående af to (2)
skytter hver:
”FOR THE SIGHTING SERIES Alle skytter skal lade inden for et
tidsrum på 1 minut.
– LOAD”
“FOR THE FIRST / NEXT Alle skytter skal lade inden for et
COMPETITION
SERIES
– tidsrum på 1 minut.
LOAD”
“ATTENTION”

Det røde lys skal tændes, eller
skiverne skal kantstilles, hvis der
anvendes papirskiver.

“3-2-1-START”

Kommandoen
"START"
er
signalet til at tænde det grønne lys,
eller til at skiverne vendes mod
skytterne, i henhold til de relevante
regler.
Alle
skytter
skal
være
i
KLARSTILLING, når nedtællingen
når til ”1”.

Se i øvrigt pkt. 8.14.6.1.5.1 – 8.14.6.1.5.6.
8.14.6.2.4

Fem (5) sekunder efter at serien er slut, bør annonceringen af
resultaterne starte.

8.14.6.2.5

10 sekunder efter annonceringen af resultaterne bør næste serie
starte.

8.14.6.3

25 m sportspistol
Finalerne udføres som følger:

8.14.6.3.1

En (1) prøveserie på fem (5) skud duel.
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8.14.6.3.2

Fire (4) gældende serier på hver fem (5) skud duel.

8.14.6.3.3

Alle finalister skyder såvel prøveserien som de gældende serier på
de samme kommandoer:
”FOR THE SIGHTING SERIES Alle skytter skal lade inden for et tidsrum
på 1 minut.
– LOAD”
“FOR THE FIRST / NEXT Alle skytter skal lade inden for et tidsrum
COMPETITION SERIES – på 1 minut.
LOAD”
“ATTENTION”

Det røde lys skal tændes, eller skiverne
skal kantstilles, hvis der anvendes
papirskiver. Efter en tidsforsinkelse på
syv (7) sekunder (± 1,0 sekund) tændes
det grønne lys, eller skiverne vendes
mod skytterne.
Før hvert skud skal skytten sænke
armen og indtage KLARSTILLING.
Hendes arm må ikke bevæge sig, før
den grønne lys bliver tændt eller
skiverne kommer til syne (se pkt.
8.6.1.2, 8.6.1.3 og 8.6.1.4).
Pistolen må ikke hvile på bænken eller
skydebordet under serien.

Se i øvrigt pkt. 8.14.6.1.5.1 – 8.14.6.1.5.6.
8.14.6.3.4

Fem (5) sekunder efter at serien er slut, bør annonceringen af
resultaterne starte.

8.14.6.3.5

10 sekunder efter annonceringen af resultaterne bør næste serie starte.

8.14.7

Det officielle finaleresultat

8.14.7.1

I alle discipliner vil resultaterne af finalekonkurrencerne blive lagt til
resultatet fra kvalifikationsrunden.

8.14.7.2

Det samlede resultat af kvalifikationsrunden og finalen skal vises på
resultattavlen og trykkes i den officielle resultatliste

8.14.7.3

Enhver protest vil blive afgjort umiddelbart. Juryens afgørelse er endelig,
og der skal eventuelt betales protestafgift.
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8.14.7.4

Finalebedømmelserne vil, når det er muligt, ske på elektroniske
markeringsanlæg eller med skivedømmemaskiner, eller der skal
anvendes manuelt udstyr, der gør det muligt at opdele hver ring i
tiendedele (som fx 1,1, 1,2, 1,3, etc. op til et maksimum på 10,9). Skud
på papirskiver, som ikke kan bedømmes af en skivedømmemaskine, vil
blive bedømt manuelt af jurymedlemmer ved hjælp af ISSF godkendt
udstyr.

8.14.8

Afgørelser i tilfælde af ligestilling

8.14.8.1

10 m luftpistol og 50 m fripistol disciplinerne

8.14.8.1.1

I tilfælde af ligestilling efter finalen, skal ligestillingen brydes ved et skudfor-skud shoot-off.

8.14.8.1.2

Alle skytter skal forblive på skydelinien efter at de sidste skud er afgivet,
og indtil det officielle resultat fra finalekonkurrencen bliver annonceret.
Hvis der er ligestilling, skal de skytter, der står lige, forblive på deres
standplads. Alle de øvrige skytter skal med det samme forlade
skydelinien, idet de lader deres pistoler ligge på standpladsen. Når der er
flere skytter, der står lige, men relateret til forskellige indplaceringer, dvs.
fx to skytter, der står lige på andenpladsen (rangering 2 og 3), og to
skytter, der står lige på femtepladsen (rangering 5 og 6), skal
ligestillingen brydes først for de to lavest rangerede skytter, og så
fremdeles, indtil alle ligestillinger er brudt.

8.14.8.1.2.1

Rækkefølgen, hvori ligestillingen skal brydes, kan kun ændres efter
særlig henvendelse til ISSF.

8.14.8.1.3

Shoot-off i finalen vil blive påbegyndt umiddelbart og uden yderligere
prøveskud, med et skud ad gangen, idet procedurerne i pkt. 8.14.6.1.5
følges, indtil ligestillingen brydes.

8.14.8.1.3.1

NOTE: Flere ligestillinger på 50 m fripistol. Hvis der er en forsinkelse på
mere end fem (5) minutter efter finalen, kan det på anmodning tillades, at
der afgives op til tre (3) opvarmningsskud på skiven, uden at resultatet
vises inden for en maksimumtid på 30 sekunder. Opvarmningstiden
starter, når kommandoen ”START” afgives, og i det sidste sekund (det
30.) skal ordet ”STOP” lyde.

8.14.8.2

25 m silhuetpistol disciplinen

8.14.8.2.1

Skytter, der står lige, skal afgive en (1) serie på fem (5) skud på samme
tid og under samme betingelser som for finalen, indtil ligestillingen
brydes.

8.14.8.2.2

Alle de øvrige skytter skal med det samme forlade skydelinien, når deres
resultater er blevet annonceret.

8.14.8.2.3

Shoot-off vil blive påbegyndt umiddelbart og uden forsinkelser.

8.14.8.2.4

Skytter, der står lige, vil få tildelt nye standpladser ved lodtrækning,
overvåget af juryen. Hvis der er flere skytter, der står lige efter finalen,
end der er standpladser til rådighed, vil rækkefølgen, hvori de skal skyde,
også blive afgjort ved lodtrækning.
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8.14.8.2.5

Når flere skytter, der står lige, men relateret til forskellige indplaceringer,
dvs. fx to skytter, der står lige på andenpladsen (rangering 2 og 3), og to
skytter, der står lige på femtepladsen (rangering 5 og 6), skal
ligestillingen brydes først for de to lavest rangerede skytter, og derefter
næste højere ligestilling, indtil alle ligestillinger er brudt.

8.14.8.2.5.1

Rækkefølgen, hvori ligestillingen skal brydes, kan kun ændres efter
særlig henvendelse til ISSF.

8.14.8.2.6

Shoot-off begynder med en (1) prøveserie på fem (5) skud, afgivet på fire
(4) sekunder.

8.14.8.3

25 m sportspistol

8.14.8.3.1

Skytter, der står lige, skal afgive en (1) serie på fem (5) skud på samme
tid og under samme betingelser som for finalen, indtil ligestillingen
brydes.

8.14.8.3.2

Alle de øvrige skytter skal med det samme forlade skydelinien, når deres
resultater er blevet annonceret.

8.14.8.3.3

Shoot-off vil blive påbegyndt umiddelbart og uden forsinkelser.

8.14.8.3.4

Når flere skytter, der står lige, men relateret til forskellige indplaceringer,
dvs. fx to skytter, der står lige på andenpladsen (rangering 2 og 3), og to
skytter, der står lige på femtepladsen (rangering 5 og 6), skal
ligestillingen brydes først for de to lavest rangerede skytter, og derefter
næste højere ligestilling, indtil alle ligestillinger er brudt.

8.14.8.3.4.1

Rækkefølgen, hvori ligestillingen skal brydes, kan kun ændres efter
særlig henvendelse til ISSF.

8.14.9

Funktioneringsfejl

8.14.9.1

I tilfælde af en GODKENDT FUNKTIONERINGSFEJL må skytten i
finalen, inklusive shoot-off, fuldføre eller gentage de(t) skud, eller den
serie, der ikke er blevet afgivet, hvis han kan reparere eller erstatte sin
pistol eller ammunition inden for tre (3) minutter, efter at
funktioneringsfejlen er blevet godkendt. I tilfælde af en IKKEGODKENDT FUNKTIONERINGSFEJL vil der ikke blive givet tilladelse til
omskydning.

8.14.9.1.1

Hvis et skud ikke er blevet afgivet på grund af en funktioneringsfejl, kan
skytten forsøge at rette fejlen i den resterende tid. Hvis han prøver at
rette fejlen, kan han ikke påberåbe sig en GODKENDT
FUNKTIONERINGSFEJL, medmindre en del af hans pistol er beskadiget
så meget, at den ikke kan afgive et skud.

8.14.9.1.2

Hvis der er tale om en GODKENDT FUNKTIONERINGSFEJL, skal de
øvrige finalisters resultater ikke vises. De andre finalister må vente, indtil
skytten med funktioneringsfejlen afgiver sit skud (inden for den
godkendte tid). Herefter skal alle resultaterne vises og annonceres
samtidig, og finalen skal fortsætte.
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8.14.10

Skivefejl

8.14.10.1

Hvis der opstår fejl på samtlige finaleskiver, skal følgende procedure
anvendes.

8.14.10.2

De allerede afgivne skud (fra alle skytter) bogføres som en subtotal.

8.14.10.3

Når fejlen er rettet, og hvis det er muligt at fortsætte finalen inden for en
(1) time, skal de resterende skud afgives. På 10 m luftpistol og 50 m
fripistol disciplinerne vil det være tilladt at afgive et ubegrænset antal
prøveskud i en periode på fem (5) minutter fra skytterne er kommet på
plads. På 25 m pistol disciplinerne vil det være tilladt at skyde en (1)
prøveserie.

8.14.10.4

Hvis fejlen ikke kan rettes, således at finalen kan fortsætte inden for en
(1) time, vil den bogførte subtotal (se pkt. 8.14.10.2) blive bogført som
finalens resultat, og præmierne fastlagt på basis heraf.

8.14.10.5

Hvis der er skytter, der står lige, vil disse blive indrangeret i
overensstemmelse med LIGESTILLINGSREGLERNE. Resultatet fra
finalen beregnes som den bogførte subtotal, jf. pkt. 8.14.10.2.

8.14.10.6

Hvis der opstår fejl på en enkelt skive, vil skytten blive flyttet til en
reservestandplads. Hvis skytten anmoder om det, vil han blive tildelt en
ekstra to (2) minutters periode til prøveskud, før han gentager de(t)
gældende skud, som ikke blev registreret.
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8.15.0

Pistoldiscipliner Tabel

Disciplin

Mænd /
Kvinder

10 m
luftpistol
50 m
fripistol
25 m
silhuetpistol

Mænd /
Kvinder
Mænd

60
40
60

1

4

5

2

Mænd

60

5

25 m
sportspistol

Kvinder

60

25 m
grovpistol

Mænd

60

1
–
ny skive for
hver skytte for
hver delkonkurrence (5
+ 30 skud)
5
–
ny skive efter
de første
15 skud i
dueldelen
og
for hver
5 skud i
præcisionsdelen

25 m
standardpistol

Mænd

60
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Bedømmelse og Tid
plastring af
papirskiver

Forberedelsestid

Ubegrænset før de 6.3.2.6
gældende skud
Ubegrænset før de 6.3.2.5
gældende skud
1 serie med 5 skud i 6.3.2.4
hver delkonkurrence

I skivekontrollen 1 time 45 minutter
1 time 15 minutter
I skivekontrollen 2 timer

10 minutter

Efter hver 5skuds serie

2 delkonkurrencer à 30 3 minutter
skud, hver bestående af
2 5-skuds serier på hhv.
8, 6 og 4 sekunder

1 serie med 5 skud i Præcisionshver delkonkurrence delen:
6.3.2.5
Dueldelen:
6.3.2.4

Efter hver 5skuds serie

PræcisionsPræcisionsdelen:
30 skud, bestående af 6 delen:
5-skuds serier på hver 5 minutter
Dueldelen:
5 minutter.
3 minutter
Dueldelen: 30 skud,
bestående af 6 5-skuds
serier i
duelprogrammet.
PræcisionsPræcisionsdelen: 30
skud, bestående af 6 5- delen: 5
skuds serier på hver 5 minutter
Dueldelen: 3
minutter.
minutter
Dueldelen: 30 skud,
bestående af 6 5-skuds
serier i
duelprogrammet.
5 minutter
4 5-skuds serier på
henholdsvis 150, 20 og
10 sekunder

Antal prøveskud
Antal Antal skud pr. Antal
prøveskud konkurrence
skiver
skive (papir)

1

Skiver

Præcisionsdelen:
6.3.2.5
Dueldelen:
6.3.2.4

1 serie med 5 skud i 6.3.2.5
150 sekunders
delkonkurrencen
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10 minutter

8.16.0
Pistol type

Pistol specifikationer tabel
1) Pistolvægt
Målekasse
2) Aftræksvægt (mm)

10 m luftpistol

1) 1500 g
2) 500 g

Løbslængde
Afstand
mellem
sigtemidlerne
420 x 200 x Skal kunne
50
ligge i
målekassen.
Ingen
Ingen
restriktion
restriktion

Skæfte

Andre specifikationer

Se nedenfor

Må kun lades med et (1) hagl. Piber med åbninger
og pibeforlængere med perforeringer er tilladt

Special grips
Må kun lades med en (1) patron. Skæftet må godt
1) Ingen
are permitted omslutte hånden, under forudsætning af, at
restriktion
håndleddet ikke er dækket.
2) Ingen
restriktion
Kompensatorer, mundingsbremser, perforerede
1) 1400 g
25 m
Se
nedenfor
piber eller andre anordninger, der virker på
153mm
2)
1000
g
300
x
150
x
standardpistol
tilsvarende måde, er ikke tilladt.
220 mm
50
1) 1400 g
25 m grovpistol
2) 1360 g
a) 10 m luftpistolskæfter: Ingen del af skæftet, rammen eller tilbehøret må berøre nogen del af håndleddet. Håndballestøtten må ikke
have en vinkel til skæftet på under 900. Dette gælder håndballestøtten såvel foran som bag ved skæftet som også på siden af dette.
Enhver krumning opad af håndballestøtten og/eller tommelfingerhylden og/eller krumning nedad på siden modsat tommelfingeren er
forbudt. Tommelfingerhylden skal tillade tommelfingerens fri bevægelighed i opadgående retning. Krumme overflader på skaltet eller
rammen, herunder hånd og/eller tommelfingerhylderne (se figurerne 4 og 5), i pistolens længderetning er dog tilladt.
b) 25 m pistolskæfter: Note a) gælder. Herudover gælder, at den bageste del af rammen eller skæftet, som hviler på toppen af hånden
mellem tommel- og pegefinger, ikke må være længere end 30 mm. Denne afstand måles i ret vinkel på pibens forlængede kærnelinie.
c) Pistolens vægt måles med alt tilbehør, herunder balancevægte og tomt magasin.
d) Målekasse: Pistolen måles med alt tilbehør monteret. En fabrikationstolerance på den rektangulære målekasse på 0,0 mm til +1,0
mm er tilladt.
50 m fripistol
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25 m Rapid Fire Pistol Men
Malfunction Score Computation

A

ISSF
Stage &
Relay
Firing Point
Number

/

Series

and

Time Stage

1st / 2nd
8s / 6s / 4s

Time of
Malfunction

Competitor's
Name

Bib Number

Nationality

Date

For ALLOWABLE malfunction insert "AM", for NON-ALLOWABLE insert "NAM
0", for UNFIRED SHOTS insert “0” (8.8.4.5.2.1.2):
Shot:
Left
Middle
Right
Total
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Series:
Competition
Malfunction
Repetition
Final Score
(Final Score equals the total of the lowest value score in each column 8.8.4.5.2.1.4)
Correct
If second part of a ten shot series, the Previous
Ten shot
total of the previous (first) five shots five shot
score:
score:
must be recorded; if not, leave blank.
Range Officer’s
Signature

Range Officer's
Name (Printed)

Range Jury
Member‘s
Signature

Range Jury
Member's Name
(Printed)

Classification
Officer's Signature

Classification Jury
Member's Signature

Confirmation of Manual
Intervention of Computer
Result at Ranking Computer

Technical
Officer's
Signature
Correction
Classification Jury
Reference
Member's Signature
Number
NOTE : When completed by the Range Official and Jury Member, this form must be
sent to the Classification Office immediately.
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25 m Pistol Women
Precision / Rapid Fire Stage
Malfunction Score Computation

ISSF

Series 1st / 2nd / 3rd / 4th / 5th / 6th

Relay
Firing Point
Number

Competitor's
Name

Bib Number

Nationality

B

Time of
Malfunction

Date

For ALLOWABLE malfunction insert "AM", for NON-ALLOWABLE insert "NAM
0", for UNFIRED SHOTS insert “0” (8.8.4.5.2.2.3):
Shot:
1
2
3
4
5
Total
Series:
Competition
Malfunction
Completion
Final Score
(Final Score is the total of the five shot-scores 8.8.4.5.2.2.4).
If second part of a ten shot series, the
total of the previous (first) five shots
must be recorded; if not, leave blank.

Previous
five shot
score:

Range Officer’s
Signature

Range Officer's
Name (Printed)

Range Jury
Member‘s
Signature

Range Jury
Member's Name
(Printed)

Classification
Officer's Signature

Classification Jury
Member's Signature

Confirmation of Manual
Intervention of Computer
Result at Ranking Computer

Correct
Ten shot
score:

Technical
Officer's
Signature
Correction
Classification Jury
Reference
Member's Signature
Number
NOTE : When completed by the Range Official and Jury Member, this form must be
sent to the Classification Office immediately.
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25 m Center Fire Pistol
Precision / Rapid Fire Stage
Malfunction Score Computation

ISSF
Relay

Series

1st / 2nd / 3rd / 4th / 5th / 6th

Firing Point
Number

Competitor's
Name

Bib Number

Nationality

C

Time of
Malfunction

Date

For ALLOWABLE malfunction insert "AM", for NON-ALLOWABLE insert "NAM
0", for UNFIRED SHOTS insert “0” (8.8.4.5.2.2.3):
Shot:
1
2
3
4
5
Total
Series:
Competition
Malfunction
Completion
Final Score
(Final Score is the total of the five shot-scores 8.8.4.5.2.2.4).
If second part of a ten shot series, the
total of the previous (first) five shots
must be recorded; if not, leave blank.

Previous
five shot
score:

Range Officer’s
Signature

Range Officer's
Name (Printed)

Range Jury
Member‘s
Signature

Range Jury
Member's Name
(Printed)

Classification
Officer's Signature

Classification Jury
Member's Signature

Correct
Ten shot
score:

Confirmation of Manual
Intervention of Computer
Result at Ranking Computer

Technical
Officer's
Signature
Correction
Classification Jury
Reference
Member's Signature
Number
NOTE : When completed by the Range Official and Jury Member, this form must be
sent to the Classification Office immediately.
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25 m Standard Pistol Men
Malfunction Score Computation

D

ISSF
Relay

Series
and
Time Stage

1st / 2nd / 3rd /4th
150 / 20 / 10 sec

Firing Point
Number

Competitor's
Name

Bib Number

Nationality

Time of
Malfunction

Date

For ALLOWABLE malfunction insert "AM", for NON-ALLOWABLE insert "NAM
0", for UNFIRED SHOTS insert “0” (8.8.4.5.2.1.6):
Shot:
1
2
3
4
5
Total
Series:
Competition
Malfunction
Repetition
Final Score
(Final Score is the total of the five lowest value shot-scores overall 8.8.4.5.2.1.5).
If second part of a ten shot series, Previous
Correct
the total of the previous (first) five five shot
Ten shot
shots must be recorded; if not,
score:
score:
leave blank.
Range Officer’s
Signature

Range Officer's
Name (Printed)

Range Jury
Member‘s Signature

Range Jury
Member's Name
(Printed)

Classification
Officer's Signature

Classification Jury
Member's Signature

Confirmation of Manual
Intervention of Computer
Result at Ranking Computer

Technical
Officer's
Signature
Correction
Classification Jury Member's
Reference
Signature
Number
NOTE : When completed by the Range Officials, this form must be sent
to the Classification Office immediately.
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RANGE INCIDENT REPORT
FORM

IR

ISSF
Incident Report Serial Number:
(A record must be kept in Range Register)
Date of Incident:

Time of Incident:

Event:

Relay:

Firing Point:

Competitor’s
Name:

Stage:

Bib Number:

Country:

Series:

Brief Details of Incident:

Signature of Range
Officer Initiating Report:

Printed
Name:

Time:

Signature of Range Jury
Member

Printed
Name:

Time:

Signature of Classification
Officer

Printed
Name

Time:

Signature of Classification
Jury Member

Printed
Name

Time:

Signature of Ranking
Technical Officer

Printed
Name

Time:

Score Amendment
Reference

Ref:

NOTE : When completed by the Range Officials, this form must be sent to the
Classification Office immediately.
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ISSF

PR

CLASSIFICATION OFFICE
SCORE PROTEST FORM

Event:

Elimination /
Qualification:

Relay:
Preliminary Result
Posted by (name):

Time:

Protest Time
ended at:

Date:

Time:

There were NO Protests
(name):

Results
Confirmed
OR...

Protest Submitted
(See Attached Protest Form)

Time Protest
Received:

Results NOT yet Confirmed

Signature of
Classification Officer:

Time:

Signature of Classification
Jury Member:

Time:

Signature of Ranking
Technical Officer:

Ref:

NOTE : When completed by the Organizing Committee, this form should be sent to
the Classification Office immediately.
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8.18.0 INDEX - Pistolreglerne
10 m luftpistol - affyring af tørskud - under 10 m luftpistolkonkurrencen
10 m luftpistol - gas- eller luftcylinder - udskiftning eller genopfyldning
10 m luftpistol - indendørs baneanlæg - tildeling af standpladser
10 m luftpistol - kaliber
10 m luftpistol - ladning
10 m luftpistol - særlige regler
10 m luftpistol - udløsning af drivmidlet under forberedelsestiden
10 m luftpistol - udløsning af drivmidlet under konkurrencen
10 m luftpistol - udskiftning af gas- eller luftcylinder under konkurrencen
10 m luftpistol / 50 m fripistol - afbrydelse i mere end 3 minutter
10 m luftpistol / 50 m fripistol - afbrydelse i mere end 5 minutter
10 m luftpistol / 50 m fripistol - afgørelse af et ikke-bekræftet skud i
naboskive
10 m luftpistol / 50 m fripistol - ekstra skud - annullering af det sidst
afgivne skud
10 m luftpistol / 50 m fripistol - ekstra skud - besked om at afgive
10 m luftpistol / 50 m fripistol - ekstra skud - ikke vist på monitoren
10 m luftpistol / 50 m fripistol - fejl på det elektroniske
markeringssystem
10 m luftpistol / 50 m fripistol - fejl på en enkelt skive
10 m luftpistol / 50 m fripistol - flytning til en anden standplads
10 m luftpistol / 50 m fripistol - flytning til en reservestandplads
10 m luftpistol / 50 m fripistol - for mange skud i en konkurrence
10 m luftpistol / 50 m fripistol - for mange skud i en skive
10 m luftpistol / 50 m fripistol - fradrag af point - skud før START
10 m luftpistol / 50 m fripistol - fradrag af point for skud i naboskive
10 m luftpistol / 50 m fripistol - funktioneringsfejl
10 m luftpistol / 50 m fripistol - ikke fejl fra skyttens side funktioneringsfejl
10 m luftpistol / 50 m fripistol - juryens undersøgelse - ekstra skud
10 m luftpistol / 50 m fripistol - klager over elektroniske
markeringssystemer under prøveskud
10 m luftpistol / 50 m fripistol - klager over manglende visning af et
skud
10 m luftpistol / 50 m fripistol - konkurrenceregler
10 m luftpistol / 50 m fripistol - maksimum tid til at reparere eller
udskifte en pistol - funktioneringsfejl
10 m luftpistol / 50 m fripistol - prøveskud
10 m luftpistol / 50 m fripistol - prøveskud - funktioneringsfejl
10 m luftpistol / 50 m fripistol - prøveskud efter det første gældende
skud
10 m luftpistol / 50 m fripistol - prøveskud på en anden skyttes
gældende skive
10 m luftpistol / 50 m fripistol - resterende tid
10 m luftpistol / 50 m fripistol - skud efter afslutningen af skydetiden
10 m luftpistol / 50 m fripistol - skud før kommandoen START
10 m luftpistol / 50 m fripistol - start
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8.6.4.5.2
8.6.5.1.2
8.7.2
8.4.3
8.4.3.1
8.6.4.5
8.6.4.5.1
8.6.4.5.2
8.6.4.5.3
8.6.5.1.1
8.6.5.1.3
8.6.6.4.2.2
8.8.5.4.5
8.8.5.4.2
8.8.5.4.8
8.8.5.2
8.8.5.3
8.6.5.1.3
8.8.5.4.8
8.6.6.2.1.1
8.6.6.2.1.2
8.6.4.4.3
8.6.6.4.2.1
8.8.2
8.8.2.3
8.8.5.4.4
8.8.5.3.1
8.8.5.4
8.6.4.4
8.8.2.1
8.6.4.4.2
8.8.2.2
8.6.4.4.2
8.6.6.4.2.1
8.6.4.4.4
8.6.4.4.3
8.6.4.4.3
8.6.4.4.1
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10 m luftpistol / 50 m fripistol - stop
10 m luftpistol / 50 m fripistol - tvivlsomt skud kan ikke lokaliseres
10 m luftpistol / 50 m fripistol - ureglementerede skud
25 m discipliner
25 m discipliner - afbrydelser i mere end 15 minutter
25 m discipliner - Afgørelse af årsag til funktioneringsfejl
25 m discipliner - afgørelse: godkendt / ikke godkendt funktioneringsfejl
(AM / NAM)
25 m discipliner - aflad
25 m discipliner - bedømmelse - overvåget af juryen - papirskiver
25 m discipliner - bedømmelse - papirskiver
25 m discipliner - bedømmelse officielt på banen - papirskiver
25 m discipliner - fejl på det elektroniske markeringsanlæg
25 m discipliner - fejl på en enkelt skive
25 m discipliner - for mange prøveskud afgivet
25 m discipliner - for mange skud afgivet
25 m discipliner - funktioneringsfejl
25 m discipliner - funktioneringsfejl under prøveskuddene
25 m discipliner - funktioneringsfejl: Afbrudte serier
25 m discipliner - funktioneringsfejl: Omskydning / fuldførelse af en
serie
25 m discipliner - godkendte funktioneringsfejl (AM)
25 m discipliner - ikke-godkendte funktioneringsfejl (NAM)
25 m discipliner - klager over manglende visning af et skud
25 m discipliner - kontrol af timer
25 m discipliner - lad
25 m discipliner - lade med mere end 5 patroner
25 m discipliner - lange skud - papirskiver
25 m discipliner - markering / bogføring - papirskiver
25 m discipliner - overtallige skud
25 m discipliner - påberåbe sig funktioneringsfejl
25 m discipliner - Rettelse af funktioneringsfejl
25 m discipliner - skud i naboskive
25 m discipliner - start af tidtagning
25 m discipliner - tidlige og sene skud
25 m discipliner - tidlige og sene skud - fradrag af point
25 m discipliner - tidtagning
25 m discipliner - ukorrekte banekommandoer
25 m discipliner - ukorrekte banekommandoer - fradrag af point
25 m funktioneringsfejl - fuldende serien - juryens afgørelse
25 m randtændingspistol - kaliber
25 m sportspistol / 25 m grovpistol - afbrydelser
25 m sportspistol / 25 m grovpistol - bedømmelse godkendt
funktioneringsfejl (AM)
25 m sportspistol / 25 m grovpistol - duelprogram
25 m sportspistol / 25 m grovpistol - procedure efter godkendte
funktioneringsfejl (AM)
25 m sportspistol / 25 m grovpistol - program
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8.6.4.4.4.2
8.8.5.4.7
8.6.6.2.1
8.6.4.7
8.6.5.2.1
8.8.4.4
8.8.4.5
8.6.4.7.4
8.11.2.3
8.11.2
8.11.3
8.8.5.6
8.8.5.6.4
8.6.6.2.2.1.2
8.6.6.2.2.1.
8.8.4
8.8.4.2
8.8.4.5.4
8.8.4.5.3
8.8.4.3.1
8.8.4.3.2
8.8.5.6.5
8.6.4.7.2
8.6.4.7.3
8.6.4.7.3.1
8.11.2.2
8.11.2.4
8.6.8
8.8.4.1
8.8.4.1.1
8.6.6.4.3
8.6.4.7.1
8.6.6.2.3
8.6.6.2.3.1
8.6.9
8.6.6.3
8.6.6.3.3
8.8.3.3
8.4.4.3
8.6.5.2.3
8.8.4.5.2.2
8.6.4.9.3
8.8.4.5.2.2
8.6.4.9

25 m sportspistol / 25 m grovpistol - præcisionsdelen
25 m sportspistol / 25 m grovpistol - prøveserie
25 m sportspistol / 25 m grovpistol - sene skud i præcisionsdelen
25 m sportspistol / 25 m grovpistol - start på en serie
50 m fripistol - eliminationskonkurrence
50 m fripistol - hvis konkurrencen opdeles i 2 dele
50 m fripistol - kaliber
50 m fripistol - ladning
50 m fripistol - omslutning af hånden
Advarsel - noteret på en hændelsesrapport
Advarsel - udtrykt klart - gult kort
Afbrudte serier - funktioneringsfejl i 25 m discipliner
Afbrydelser - 10 m luftpistol / 50 m fripistol - flyt til anden standplads
Afbrydelser - 10 m luftpistol / 50 m fripistol - mere end 3 minutter
Afbrydelser - 10 m luftpistol / 50 m fripistol - mere end 5 minutter
Afbrydelser - 25 m sportspistol / 25 m grovpistol
Afbrydelser mere end 15 minutter - 25 m disciplinerne
Afbrydelser - Silhuetpistol / standardpistol
Afdækninger
Afgørelser fra klassifikationsjuryen / elektroniske markeringsanlæg
Afgørelser fra klassifikationsjuryen / papirskiver
Aftræksvægt - måling
Aftræksvægt - måling - højst 3 forsøg
Aftræksvægt - måling - tilfældige tjek
Aftræksvægt - testaftræksvægt på banen - til rådighed for skytterne
Ammunition
Anden listefører - papirskiver
Annullering af et skud
Annullering af et skud - krydsskud rapporteret af anden skytte
Annullering af et skud - skytten afgav ikke noget skud: bekræftet
Antal skydehold - eliminiationskonkurrencerne
Appeller
Bagskiver
Bagskiver 10 m / 50 m - elektroniske markeringsanlæg
Bagskiver 25 m
Bagskiver 25 m - elektroniske markeringsanlæg / 1 m bag skiven
Bane- og skivestandarder
Banekommandør
Bedømmelse - 25 m discipliner - papirskiver
Bedømmelse - lange skud 25 m discipliner - papirskiver
Bedømmelse - markering og bogføring 25 m discipliner - papirskiver
Bedømmelse - overvågelse af juryen 25 m discipliner - papirskiver
Bedømmelse - protester
Bedømmelse - protester - elektroniske markeringsanlæg
Bedømmelse - protester - papirskiver
Bedømmelse officielt på banen - 25 m discipliner - papirskiver
Bedømmelsesprocedurer - papirskiver
Bedømmelsesprocedurer - papirskiver 10 m luftpistol / 50 m fripistol og
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8.6.4.9.2
8.6.4.9.1
8.6.6.2.3.2
8.6.4.9.4
8.7.3
8.6.4.6
8.4.5
8.4.5.1
8.4.5.2
8.9.6.1.1
8.9.6.1.1
8.8.4.5.4
8.6.5.1.3
8.6.5.1.1
8.6.5.1.3
8.6.5.2.3
8.6.5.2.1
8.6.5.2.2
8.4.7.7
8.13.4.2.3.2
8.13.4.3.3
8.4.2.6
8.4.2.6.1
8.4.2.6.3
8.4.2.6.2
8.4.6
8.5.8
8.6.6.4.1.5
8.6.6.4.1.5.2
8.6.6.4.1.5.1
8.7.3.2.1
8.13.5
8.6.3.3
8.6.3.5
8.6.3.31
8.6.3.3.2
8.3.0
8.5.2
8.11.2
8.11.2.2
8.11.2.4
8.11.2.3
8.13.4
8.13.4.2
8.13.4.3
8.11.3
8.11.0
8.11.1.1
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25 m sportspistol
Bedømmelsesprocedurer - se tekniske regler 6.8.0
Bedømmelsesprocedurer - skud rammer ikke skivetegningen
Beklædning - en skyttes fremtræden
Beklædning - en skyttes fremtræden under ceremonier
Beklædning - immobilisering eller reduktion af bevægelsesfriheden
Beklædningsregler - generelt
Bib (Start) numre
Blitz - fotografering med brug af
Brug af pistol - en pistol til hver konkurrence
Coaching - en holdleders overtrædelse af reglerne
Coaching under afviklingen af en disciplin
Diskvalifikation - berøre en pistol eller et magasin uden tilladelse
Diskvalifikation - genere en skytte
Diskvalifikation - løfte pistolarmen for tidligt
Diskvalifikation - overtrædelse af sikkerhedsreglerne
Diskvalifikation - rødt kort
Diskvalifikation - skjult overtrædelse af reglerne
Diskvalifikation i finalen - indrangering
Ekstra skud - beordret til at afgive - 10 m luftpistol / 50 m fripistol
Ekstra skud - registreret og vist - 10 m luftpistol / 50 m fripistol
Ekstra skud - tvivlsomt skud - bedømmelse
Ekstra tid til at reparere en 25 m pistol, tilstået af juryen funktioneringsfejl
Elektronisk aftræk
Elektroniske markeringsanlæg
Elektroniske markeringsanlæg - procedure for undersøgelse
Elektroniske markeringsanlæg - skytternes ansvar
Eliminationskonkurrencer - 50 m fripistol
Eliminationskonkurrencer - antal skydehold
Eliminationskonkurrencer - beregningsformel for udtagelse til
kvalifikationen
Eliminationskonkurrencer - holdkonkurrencer
Eliminationskonkurrencer - ikke kvalificeret skytte
Eliminationskonkurrencer - ligestilling
Eliminationskonkurrencer - skytters udtagelse til
kvalifikationskonkurrencen
Erstatning af en skytte
Erstatningspistol 25 m discipliner - funktioneringsfejl - våben- og
beklædningskontrol
Fejl på alle skiver på en bane
Fejl på det elektroniske markeringsanlæg - 10 m luftpistol / 50 m
fripistol
Fejl på det elektroniske markeringsanlæg - 25 m pistoldisciplinerne
Fejl på det elektroniske markeringsanlæg / papirskivesystemerne
Fejl på en enkelt skive - 10 m luftpistol / 50 m fripistol
Fejl på en enkelt skive - 25 m pistoldisciplinerne
Fejl på papir- eller gummibåndet
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8.11.0
8.11.1
8.4.7.1
8.4.7.2.7
8.4.7.3
8.4.7
8.4.7.5
8.4.1.6
8.4.1.1.1
8.9.5.3
8.9.5
8.2.7.1
8.9.6.6
8.6.1.4
8.9.6.8
8.9.6.3
8.9.6.5.2
8.9.6.3.1
8.8.5.4.2
8.8.5.4.3
8.8.5.4.6
8.8.3.2
8.4.2.4
8.6.3.2
8.5.7.6.1
8.6.3.2.1
8.7.3
8.7.3.2.1
8.7.3.1.3
8.7.3.2
8.7.3.3
8.7.3.4
8.7.3.1.2
8.6.4.3
8.8.3.5
8.8.5.1
8.8.5.2
8.8.5.6
8.8.5
8.8.5.3
8.8.5.6.4
8.8.5.5

Finalen - 10 m luftpistol / 50 m fripistol - annoncering af skud
Finalen - 10 m luftpistol / 50 m fripistol - kommandoer
Finalen - 10 m luftpistol / 50 m fripistol - konkurrenceprocedurer
Finalen - 10 m luftpistol / 50 m fripistol - mere end et skud afgivet
Finalen - 10 m luftpistol / 50 m fripistol - prøveskud
Finalen - 10 m luftpistol / 50 m fripistol - skud afgivet før START eller
efter STOP
Finalen - 25 m pistol
Finalen - afgørelser ved ligestilling
Finalen - aftræksvægt, test før finalen
Finalen - antal startende
Finalen - bedømmelse
Finalen - brug af skivetræk
Finalen - discipliner
Finalen - diskvalifikation - indrangering
Finalen - fejl på alle finaleskiver
Finalen - fejl på en enkelt skive
Finalen - finalister fraværende på starttidspunktet - indrangering
Finalen - forberedelsestid (minutter)
Finalen - forberedelsestid 10 m luftpistol / 50 m fripistol konkurrencerne
Finalen - forberedelsestid 25 m konkurrencerne
Finalen - forsinkelse af starttidspunktet
Finalen - fremmøde på banen
Finalen - funktioneringsfejl
Finalen - godkendte funktionsfejl på en pistol (AM)
Finalen - ikke-godkendt funktioneringsfejl på en pistol (NAM)
Finalen - konkurrenceprocedurer
Finalen - kvalifikation
Finalen - ligestilling 10 m luftpistol / 50 m fripistol
Finalen - ligestilling 25 m silhuetpistol
Finalen - ligestilling 25 m sportspistol
Finalen - mødetidspunkt i det officielle program
Finalen - officielt resultat
Finalen - program
Finalen - protester
Finalen - præsentation af finalisterne
Finalen - sigteøvelser
Finalen - silhuetpistol
Finalen - skiver - antal skiver
Finalen - sprog
Finalen - startposition
Finalen - starttidspunkt
Finalen - tørtræning forbudt
Finalen - udløsning af drivmidlet på en luftpistol
Finaler i de olympiske discipliner
For mange prøveskud afgivet - 25 m discipliner
For mange skud afgivet - 25 m discipliner
For mange skud i skiven - 2 tilfælde
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For mange skud i skiven - mere end 2 tilfælde
For mange skud i skiven - overførsel af værdien af de overtallige skud
Forberedelsestid
Forberedelsestid - håndtering af pistoler, tørtræning, sigteøvelser
Forberedelsestid - prøveskiver, tjek forud for konkurrencen
Forberedelsestid - varighed
Fordel - Unfair fordel over andre
Forkert information
Fornyet undersøgelse af en pistol
Forsinkelse af konkurrencen fra en skytte
Forstyrrelser
Forstyrrelser - påstand berettiget
Forstyrrelser - påstand ikke berettiget
Forstyrrelser - påstand ikke berettiget - fradrag af point
Fortsætte med en anden 25 m pistol - funktioneringsfejl
Fradrag - for mange skud i skiven
Fradrag af point - 25 m disciplinerne - for mange prøveskud afgivet
Fradrag af point - 25 m disciplinerne - for mange skud afgivet
Fradrag af point - coaching overtrædelse af reglerne
Fradrag af point - forkert information
Fradrag af point - forsinkelse af konkurrencen fra en skytte
Fradrag af point - forstyrrelser - påstand ikke berettiget
Fradrag af point - genere en skytte
Fradrag af point - generelt / i en serie
Fradrag af point - grønt kort
Fradrag af point - ikke i stand til at fremvise kontrolkortet
Fradrag af point - ikke-godkendt pistol eller udstyr
Fradrag af point - klager over elektronisk markeringsanlæg under
prøveskuddene
Fradrag af point - lade med mere end 5 patroner
Fradrag af point - noteres på en hændelsesrapport
Fradrag af point - sænker ikke pistolarmen tilstrækkeligt
Fradrag af point - tidlige og sene skud - 25 m discipliner
Fradrag af point - tidtagning - 25 m discipliner - påstand ikke berettiget
Fradrag af point - udløsning af drivmiddel - 10 m luftpistol
Fradrag af point - ukorrekte banekommandoer - 25 m discipliner
Fradrag af point - åbenlys overtrædelse af reglerne
Fuldføre konkurrencen - juryens afgørelse - 25 m funktioneringsfejl
Funktioneringsfejl
Funktioneringsfejl - ekstra tid til reparation af en 25 m pistol, tilstået af
juryen
Funktioneringsfejl - erstatte en 25 m pistol - våben- og
beklædningskontrol
Funktioneringsfejl - formularer - se foran Index
Funktioneringsfejl - fortsætte med en anden 25 m pistol
Funktioneringsfejl - maksimumtid til at reparere eller erstatte en 25 m
pistol
Funktioneringsfejl - prøveserie 25 m discipliner
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Funktioneringsfejl på en pistol - information til juryen
Funktioneringsfejl på en pistol - tilladelse til at reparere pistolen
Genere en skytte
Generelle standarder for pistoler og udstyr
Generelt - funktioneringsfejl på en pistol - reparation / information
Generelt - pistol
Genoptage skydningen efter STOP
Godkendte funktioneringsfejl - 25 m discipliner
Grovpistol - kaliber
Herrediscipliner
Hold - ligestilling
Hold - tildeling af standpladser
Holde en pistol
Holdkampe - elmininationskonkurrencer
Holdleder
Holdleders ansvar
Hylsterfangere
Hændelsesrapport
Højrehåndet skytte - venstrehåndet skytte
Høreværn
Håndled - synligt fri for støte
Håndtering af pistoler - fjernelse af pistoler under konkurrencen
Håndtering af pistoler - selvdisciplin
Håndtering af skiver
Idømmelse af straf
Ikke underskrive resultatstrimlen - elektroniske markeringsanlæg
Ikke-godkendt pistol eller udstyr
Ikke-godkendte funktioneringsfejl (NAM) - 25 m discipliner
Ikke-kvalificeret skytte - eliminationskonkurrencerne
Individuel indrangering
Individuelle skytter - tildeling af standpladser
Jury - for langsom markering eller skiveskift
Jury - tidsforlængelse tilstået
Juryer - Banejury / klassifikationsjury
Juryer - klassifikationsjury / elektroniske markeringsanlæg
Juryer - Skiveliniejury / papirskiver
Juryer - Skiveliniejury / papirskiver - isætning af dorn
Kendskab til reglerne
Kikkerter
Kikkerter
Klage over manglende visning af skud - 10 m luftpistol / 50 m fripistol
Klage over manglende visning af skud - 25 m pistol disciplinerne
Klarstilling - pistolarmen ikke sænket tilstrækkeligt
Klarstilling - pistolarmen løftes for hurtigt
Klarstilling 25 m disciplinerne
Klassifikationsjury - beslutninger / elektroniske markeringsanlæg
Klassifikationsjury - beslutninger / papirskiver
Klassifikationsjury - elektroniske markeringsanlæg
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Kommandoerne LOAD (LAD) / START - UNLOAD (AFLAD) / STOP fra
banekommandører
Kommerciel mærkning
Kompensatorer
Konkurrenceofficials
Konkurrenceregler
Kontakt mellem holdleder og skytte
Kontakt mellem skytten og alle andre
Kontrol af pistoler
Kontrolkortet kan ikke fremvises
Kontrolskive 25 m - elektroniske markeringsanlæg
Korrigerende briller
Korrigerende linser
Krav til elminationskonkurrencerne
Kvindelige discipliner
Ladning før kommandoen LOAD (LAD) / START
Lange skud - 25 m discipliner - papirskiver
Langsom markering eller skiveskift - papirskiver - 50 m fripistol
Ligestilling - eliminationskonkurrencerne
Ligestilling - maksimumpoint
Ligestilling - overførsel af værdien af overtallige skud
Ligestilling 10 m / 50 m og fra 4. pladsen i 25 m (ikke afgjort ved shootoff)
Ligestilling inden for de 3 første pladser i 25 m ikke-olympiske
discipliner
Listefører - papirskiver
Lodtrækning om finalestartpositioner
Lysfiltre
Lægge en pistol ned
Løbets kærnelinie - 25 m pistoler
Magnum ammunition
Maksimumtid til at reparere eller erstatte en 25 m pistol funktioneringsfejl
Markør
Mobiltelefoner
Mundingsbremser
Mundtlige protester
Mål på piber - 25 m pistoler
Målekasse
Officielle resultater efter finalerne
Omskydning / færdiggørelse af en serie - funktioneringsfejl i 25 m
discipliner
Opstillingsregler for skytter
Overførsel af værdien af overskydende skud - "count-back" situation
Overførsel af værdien af overskydende skud - for mange skud i skiven
Overtallige skud - 25 m discipliner
Overtrædelse af sikkerhedsregler
Papirskiver - 10 m luftpistol
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Papirskiver - 10 m luftpistol: skiverne lægges til side efter hver 10skuds serie
Papirskiver - 10 m luftpistol: skiveskift
Papirskiver - 50 m fripistol
Papirskiver - 50 m fripistol: for langsom markering eller skiveskift
Papirskiver - 50 m fripistol: skiveskift
Papirskiver - håndtering af skiver
Pege med pistolen - sikker retning / opbevaring i kuffert
Piber
Pistoldiscipliner: se pistol discipliner, tabel 15.0
Pistolen skal pege ned ad banen før og under serien
Pistoler ud af/ned i kufferten
Pit officer - skivekommandør - papirskiver
Protest- og appel afgifter
Protest vedr. skudværdien på elektroniske markeringsanlæg
Protester og appeller
Protesttid
Prøveserie 25 m discipliner - funktioneringsfejl
Prøveskive - gældende skive, ændring ved hjælp af kontrolknapper
Rapport til juryen - ekstra skud - 10 m luftpistol / 50 m fripistol
Rapportering fra en skytte
Regelbrud - graduering af juryen
Regelbrud og disciplinære regler
Regelbrud og disciplinære regler - juryens handlefrihed / undersøgelse
Registrering på en hændelsesrapport
Regler for skytters og lederes opførsel
Reglerne gælder for alle pistoldiscipliner
Reklamer
Rettigheder for juryen - udstyr, indretninger og beklædning
Rygning
Røre en pistol eller et magasin uden tilladelse
Samme pistol til en disciplin - brug af pistoler
Samtale nær skydelinien
Sen ankomst
Sene skud præcisionsdelen - 25 m sportspistol / 25 m grovpistol
Shoot-off regler 25 m
Sigtemidler
Sigteøvelser
Sikkerhed
Sikkerhedskrav
Silhuetpistol - afbrydelser
Silhuetpistol - annoncering af serie
Silhuetpistol - bedømmelse af godkendt funktioneringsfejl (AM)
Silhuetpistol - elektroniske markeringsanlæg - pause på 1 minut
Silhuetpistol - klarstilling
Silhuetpistol - kommandoer
Silhuetpistol - konkurrencen afholdes på 1 dag - tildeling af
standpladser
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Silhuetpistol - konkurrencen afholdes på 2 dage - tildeling af
standpladser
Silhuetpistol - omskydning i den samme skydetid (delkonkurrence)
Silhuetpistol - procedurer efter godkendt funktioneringsfejl (AM)
Silhuetpistol - program
Silhuetpistol - prøveserie
Silhuetpistol - skiverne kommer frem efter 3 sekunder
Silhuetpistol - skyde på kommando
Silhuetpistol - start på serien
Silhuetpistol - tildeling af standpladser
Skivekommandør - elektroniske markeringsanlæg
Skivekommandør - papirskiver
Skiveliniejury - papirskiver
Skiveliniejury - papirskiver - isætning af dorn
Skiveoperatør
Skjult overtrædelse af reglerne
Sko
Skriftlige protester
Skud i naboskive
Skud i naboskive - 25 m discipliner
Skud i naboskive - annullering af skud
Skud i naboskive - bedømmelse
Skud i naboskive - ikke bekræftet af banekommandøren
Skud i naboskive - skytten afgav ikke skud - bekræftet af
banekommandøren
Skud i naboskive - skytten modtager et bekræftet krydsskud
Skud i naboskive - skytten vil ikke anerkende
Skudafgivelse efter kommandoen UNLOAD (AFLAD) / STOP
Skudafgivelse før kommandoen LOAD (LAD) / START
Skydekonkurrencer og konkurrenceregler, procedurer
Skydeleder
Skydeprogram - eliminationskonkurrencer
Skydestilling
Skæfter
Skærm - synlighed
Sponsorater
Standarder for alle pistoler
Standardpistol - afbrydelser
Standardpistol - annoncering af serien
Standardpistol - bedømmelse af godkendt funktioneringsfejl (AM)
Standardpistol - kommandoer
Standardpistol - konkurrencen opdelt i 2 dele
Standardpistol - procedurer efter godkendt funktioneringsfejl (AM)
Standardpistol - program
Standardpistol - prøveserie
Standardpistol - start på en serie
Standpladser - basisprincipper for tildeling af
Start
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STOP skydningen
STOP skydningen kommanderet af jurymedlem eller banekommandør
af sikkerhedshensyn
Straffe for overtrædelse af reglerne
Støjfrembringelse
Størrelse på straffekort
Særlige standarder for alle 25 m pistoler
Teknisk personale - elektroniske markeringsanlæg
Tidsforlængelse tildelt af juryen - Afbrydelse i skydningen i mere end 5
minutter
Tidsforlængelse tildelt af juryen - flytte til en anden standplads
Tidsforlængelse tildelt af juryen - for langsom markering eller skiveskift
Tidsforlængelse tildelt af juryen - notat på skydekort / resultattavlen
Tidtagning - 25 m discipliner
Tidtagning - 25 m discipliner
Tidtagning - 25 m discipliner - krav efter at have afsluttet en serie
Tidtagning - 25 m discipliner - krav er berettiget
Tidtagning - 25 m discipliner - krav er ikke berettiget - fradrag af point
Tidtagning - 25 m discipliner - skytten afgiver det første skud
Tidtagning - 25 m discipliner - skytten afgiver skud og stopper
Tie-breaking - for at få adgang til at skyde i finalen
Tie-breaking - generelt
Tie-breaking - shoot-off til finalen i silhuetpistol
Tilbehør
Tildeling af standplads
Tildeling af standplads - 25 m silhuetpistol
Tørtræning
Tørtræning - definition
Udskiftning af en pistol
Udskiftning eller påfylding - gas- eller luftcylinder - 10 m luftpistol
Udstyr og ammunition
Udtræden - en skytte trækker sig ud af konkurrencen
Ukorrekte banekommandoer - 25 m discipliner
Underskrive resultatstrimlen - elektroniske markeringsanlæg
Undersøgelse fra juryen - ekstra skud - 10 m luftpistol / 50 m fripistol
Unfair fordel over andre
Ureglementerede skud
Ureglementerede skud - 10 m luftpistol / 50 m fripistol
Venstrehåndet sktte - højrehåndet skytte
Vindflag
Våben- og beklædningskontrol
Våben- og beklædningskontrol - fornyet undersøgelse
Våben- og beklædningskontrol - gyldighed
Våben- og beklædningskontrol - information til skytter og holdledere
Våben- og beklædningskontrol - mærkning af udstyr og pistoler
Våben- og beklædningskontrol - organisationskomiteens pligter
Våben- og beklædningskontrol - overvågning fra juryen
Våben- og beklædningskontrol - registrering
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Våben- og beklædningskontrol af hensyn til sikkerheden
Ændring af udstyr efter kontrollen
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Åben overtrædelse af reglerne
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8.2.4
8.10.7
8.2.9
8.9.6.5.1
8.4.1.1

8.20

10 m Fem-skuds luftpistol

8.20.1

10 m Fem-skuds luftpistol
Enhver kaliber 4,5 mm (.177") komprimeret luft eller gaspistol må
anvendes
Den pistol, der anvendes til 10 m fem-skuds luft disciplinen skal
være udstyret med et magasin, der kan lades med fem (5) hagl.

8.20.1.1
8.20.2
8.20.2.1

8.20.2.2
8.20.2.3

8.20.2.4

8.20.2.5
8.20.2.6

8.20.3

8.20.3.1

Generelt
Forberedelsestid - officiel træning
10 m luftpistol. Fem måls disciplin

3 minutter

10 m luftpistol. Standard disciplin

3 minutter

Før hver serie skal skytten sænke armen. Pistolen må hvile på
bænken eller skydebordet.
En serie anses for at være påbegyndt fra det øjeblik, kommandoen
"ATTENTION" bliver afgivet. Erhvert skud afgivet efter dette
tidspunkt vil blive medregnet i konkurrencen.
Under den officielle træning skal 10 m luftpistol papirskiverne være
tilgængelige for skytterne, således at de kan justere deres
sigtemidler (se 6.3.2.6)
Før starten på hver delkonkurrence må skytten afgive en (1)
prøveserie på fem (5) skud på ti (10) sekunder.
Al skydning (prøveserie og gældende serier) sker under
kommando. Alle skytter på samme baneafsnit skal skyde på
samme tid, men arrangørerne kan arrangere det, således at der er
flere baneafsnit, der skyder samtidig under central kommando.
10 m luftpistol Fem-skuds disciplin
Disciplinen består af 40 gældende skud for herrer og herrejunior og
30 gældende skud for damer og damejunior. Disciplinen er opdelt i
serier af fem (5) skud, hver på ti (10) sekunder.I hver serie afgives
et (1) skud mod hver af fem (5) faldmål inden for
tidsbegrænsningen for den enkelte serie.
Når banekommandøren giver kommandoen LOAD (LAD), skal
skytterne forberede sig på deres serie inden for et (1) minut.
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8.20.3.2

Når et (1) minut er gået, giver banekommandøren følgende
kommandoer:

8.20.3.2.1

Mekaniske mål
Tidtagningen kontrolleres af stopure.
"ATTENTION 3-2-1-START".
Kommandoen "START" er signalet til at starte skydning.
Efter 10 sekunder "STOP".
Skud efter kommandoen "STOP" skal noteres som forbier(e) (Nul).

8.20.3.2.2

Elektroniske skiver
"ATTENTION"

Det røde lys bliver tændt

"3-2-1-START"

Kommandoen "START" er signalet til at starte
skydning
De røde lys slukkes, og giver signal til at skyde.
Efter 10 sekunder bliver de røde lys tændt, og målene blokeres.
8.20.3.3

8.20.3.4

8.20.4

8.20.4.1
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Bedømmelse
Skytten får en træffer for hver mål, som falder i løbet af skydetiden
på ti (10) sekunder. Hver træffer tæller et (1) point. Tidlige og sene
skud tæller som forbier(e) (nul). Efter hver serie på fem (5) skud,
skal de faldne mål i hver gruppe tælles, annonceres for skytten og
registreres på skydekortet.
Enhver ligestilling for så vidt angår de tre (3) første pladser skal
afgøres ved shoot-off. Andre ligestillinger skal afgøres ved countback i fem (5)-skuds serierne. Hvis der stadig er ligestilling, skal
skytterne indplaceres på samme plads.
10 m luftpistol. Standarddisciplin
Disciplinen består af 40 gældende skud for herrer og herrejunior og
30 gældende skud for damer og damejunior. Disciplinen er opdelt i
serier af fem (5) skud, hver på ti (10) sekunder.I hver serie afgives
fem (5) skud mod et (1) stationært luftpistol mål (6.3.2.6) inden for
tidsbegrænsningen for den enkelte serie.
Når banekommandøren giver kommandoen LOAD (LAD), skal
skytterne forberede sig på deres serie inden for et (1) minut.
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8.20.4.2

Når et (1) minut er gået, giver banekommandøren følgende
kommandoer:
Tidtagningen kontrolleres af stopure.
"ATTENTION 3-2-1-START".
Kommandoen "START" er signalet til at starte skydning.
Efter 10 sekunder "STOP".
Skud efter kommandoen "STOP" skal noteres som forbier(e) (Nul).

8.20.4.3

8.20.4.4

8.20.5

Bedømmelse
Alle skud afgivet inden for den 10 sekunders skydetid vil blive
bedømt. Tidlige og sene skud tælles som forbier(e) (nul).
Enhver ligestilling for så vidt angår de tre (3) første pladser skal
afgøres ved shoot-off. Andre ligestillinger skal afgøres ved countback i fem (5)-skuds serierne. Hvis der stadig er ligestilling, skal
skytterne indplaceres på samme plads.
Afbrydelser

8.20.6

Hvis afbrydelsen sker af sikkerhedsmæssige eller tekniske årsager
og ikke skyldes fejl fra skyttens side:
hvis der er gået mere end femten (15) minutter, skal juryen tildele
en ekstra prøveserie på fem (5) skud;
i 10 m luftpistol 5-måls disciplin / 10 m luftpistol
standarddisciplin
skal den afbrudte serie annulleres og
gentages. Den gentagne serie skal noteres og godskrives skytten.
Al ekstra tid, tildelt af juryen eller banekommandørerne, skal
noteres klart og tydeligt med angivelse af årsagen på listeførerens
skydekort og på resultatlisten, hvor den kan ses tydeligt af skytten.
Forstyrrelser

8.20.6.1

Hvis en skytte mener, at han blev forstyrret, mens han var ved at
afgive et skud, skal han holde sin pistol med mundingen pegende
ned ad banen og omgående informere banekommandøren eller
jurymedlemmet ved at hæve sin frie hånd. Han må ikke forstyrre de
øvrige skytter.
Hvis påstanden findes berettiget:

8.20.6.1.1

serien skal annulleres og skytten kan gentage serien.

8.20.6.2

Hvis påstanden ikke er berettiget:

8.20.6.2.1

hvis skytten har afsluttet sin serie, vil resultatet blive godskrevet
skytten og bogført;

8.20.5.1
8.20.5.2

8.20.5.3
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8.20.6.2.2

8.20.6.2.3

8.20.6.2.4
8.20.6.2.4.1
8.20.6.2.5

8.20.7

hvis skytten ikke har afsluttet sin serie på grund af den påståede
forstyrrelse, kan skytten gentage eller fuldføre serien. Bogføring og
udmåling af straffe sker som følger
i 10 m luftpistol 5-måls disciplin kan skytten afgive serien, men
han vil blive straffet med fradrag af et (1) mål fra total for den
pågældende serie.
i 10 m luftpistol standarddisciplinen skal resultatet noteres som
summen af de fem (5) laveste antal træffere mod målene.
To (2) points skal endvidere fradrages fra resultatet af den
gentagne serie.
I enhver gentagen serie skal alle fem (5) skud afgives mod målet.

Funktioneringsfejl

8.20.7.4

Hvis et skud ikke bliver afgivet på grund af en funktioneringsfejl, og
hvis skytten ønsker at påberåbe sig funktioneringsfejl, skal han
holde sin pistol med mundingen pegende ned ad banen, fastholde
sit greb om pistolen, og omgående informere banekommandøren
ved at hæve sin frie hånd. Han må ikke forstyrre de øvrige skytter.
En skytte kan forsøge af afhjælpe en funktioneringsfejl og fortsætte
serien, men efter at have forsøgt at afhjælpe fejlen kan han ikke
påberåbe sig en tilladelig funktioneringsfejl, medmindre en del af
pistolen er blevet tilstrækkeligt beskadiget til at hindre pistolen i at
funktionere.
Hvis en funktioneringsfejl opstår under prøveserien skal den
ikke registreres som funktioneringsfejl. Prøveserien kan
genoptages.
Det antal skud, der allerede er afgivet, skal noteres, og serien kan
gentages.
Bedømmelse: GODKENDT FUNKTIONERINGSFEJL

8.20.7.4.1

10 m Luftpistol 5-måls disciplin

8.20.7.4.2

Hvis der er tale om en godkendt funktioneringsfejl: Resultatet for
hvert mål skal noteres.
I omskydningen vil en træffer kun blive registreret på de mål, som
væltes ved omskydningen, og som ikke var registreret som en
forbier før funktioneringsfejlen.
Et mål, som blev ramt før omskydningen, men som efterfølgende
ikke blev ramt, vil blive registreret som en forbier.
10 m luftpistol standarddisciplin

8.20.7.1

8.20.7.1.1

8.20.7.2

8.20.7.3

Resultatet vil blive registreret som totalen af de fem (5) laveste
antal træffere på skiverne. Skytten skal affyre alle fem (5) skud mod
skiven i omskydningen. Ethvert skud, som ikke afgives, eller som
ikke rammer skiven i omskydningen, skal registreres som forbiere
(nul). (Der skal benyttes en ny skive til omskydningen).
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8.20.7.5

Bedømmelse: IKKE-GODKENDT FUNKTIONERINGSFEJL

8.20.7.5.1

10 m luftpistol 5-måls disciplin
Resultatet skal registreres som det totale antal faldne mål.

8.20.7.5.2

10 m luftpistol standarddisciplin
Resultatet er det totale antal afgivne skud.

8.20.7.6

Omskydning på grund af funktioneringsfejl må kun ske, når:

8.20.8

der er tale om en godkendt funktioneringsfejl, og kun en gang i 10
m luftpistol 5-måls disciplinen / 10 m luftpistol standarddisciplinen.
Ukorrekte banekommandoer 10 m 5-skuds luftpistol

8.20.8.1

8.20.8.2
8.20.8.3

8.20.8.4
8.20.9
8.20.9.1

Hvis skytten ønsker at protestere over en banekommandørs
ukorrekte kommando og/eller handling, skal han holde sin pistol
med mundingen pegende ned ad banen og hæve sin frie hånd og
omgående efter serien rapportere dette til banekommandøren eller
jurymedlemmet.
Hvis påstanden findes berettiget, skal skytten have lov til at skyde
serien
Hvis påstanden ikke findes berettiget, må skytten skyde serien,
men skal straffes med fradrag af et (1) point i 10 m luftpistol 5måls disciplinen eller to (2) point i 10 m luftpistol
standarddisciplinen fra resultatet i den pågældende serie.
Hvis skytten har afgivet et skud efter den ukorrekte kommando
og/eller handling, vil protesten ikke blive accepteret.
Mål
10 m luftpistol 5-måls disciplin

Diameteren af det sorte er 59.5 mm med en tolerance på +0.2 mm - 0.0 mm
Diameteren af åbningen (hullet) er 30.0 mm med en tolerance på +0.2 mm -0.0 mm
Målene kan bruges med en elektronisk timermekanisme med signallieringslys og
blokerede faldmål før "START" og efter "STOP", eller tidtagningen kan kontrolleres
af stopure.
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8.20.10

Andre specifikationer

Disciplin

Antal prøveskud

10 m luftpistol 5målsdisciplin for
herrer og junior
herrer

1 serie på 5
skud på 10
sek.

8 five-shot
Se
ovenfor efter hver 5 series in 10
sec.
skuds serie

3 minutes

10 m luftpistol 5målsdisciplin for
damer og junior
damer
Disciplin/Pistol

1 serie på 5
skud på 10
sek.

6 five-shot
Se
ovenfor efter hver 5 series in 10
sec.
skuds serie

3 minutes

a) Maximum
vægt

10 m luftpistol 5- a) 1500 g
målsdisciplin
b) Ingen
10 m luftpistol
standarddisciplin begrænsning

Mål

Bedømmel
se

Maximum
løbslængde afstand mellem
sigtemidlerne
Skal kunne ligge i
målekassen
400 mm
x 200 mm
x 50 mm

Skud, tid

Forbe-redelsestid

Andre specifikationer

Magasin ladet med fem (5)
hagl. Piber med åbninger
og pibeforlængere med
perforeringer er tilladt

Skæfter: Ingen del af skæftet eller tilbehøret må omslutte hånden. Håndballestøtten
må ikke have en vinkel til skæftet på under 900. Enhver krumning opad af
håndballestøtten og/eller tommelfingerhylden og/eller krumning nedad på siden
modsat
tommelfingeren
er
forbudt.
Tommelfingerhylden
skal
tillade
tommelfingerens fri bevægelighed i opadgående retning. Krumme overflader på
skaltet eller rammen, herunder hånd og/eller tommelfingerhylderne (se figurerne 4
og 5), i pistolens længderetning er dog tilladt.
Pistolens vægt måles med alt tilbehør, herunder balancevægte og tomt magasin.
En fabrikationstolerance på den rektangulære målekasse på 0,0 mm til +1,0 mm er
tilladt.
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