Reglement

10 m Luftpistol
Ungdom 1,1A,2,2A
og
Veteran 1,2,3

REGLEMENT FOR LUFTPISTOLSKYDNING – 10 meter UNGDOM 1,2 og VETERAN 1,2,3

§1

BANER
10 m pistolskydning skydes på indendørsbane med skivetræk eller elektronisk markering.

§2

SÆSON
10 m sæsonen regnes fra 1. september til 1. april.

§3

VÅBEN
Luftpistol kal. .177 Hegl.
Våbnene skal overholde de gældende ISSF-regler for mål, aftræksvægt m.m.

§4

SKIVER
Der skydes på de af ISSF godkendte 10 m Luftpistolskiver.

§5

SKYDEPROGRAM
Ungdom 1,1A,2 og 2A Ved DM
Veteran 1,2 og 3
Ved DM
-

Prøveskud, ubegrænset antal, 2 skive.
Gældende serier, 15 á 2 skud, i alt 30 skud i 15 skiver.
Prøveskud, ubegrænset antal, 4 skive.
Gældende serier, 30 á 1 skud, i alt 30 skud i 30 skiver.
Prøveskud, ubegrænset antal, 2 skive.
Gældende serier, 20 á 2 skud, i alt 40 skud i 20 skiver.
Prøveskud, ubegrænset antal, 4 skive.
Gældende serier, 40 á 1 skud, i alt 40 skud i 40 skiver.

Prøveskiverne skal være markeret med en sort diagonalstribe i øverste højre hjørne og de
gældende skiver skal være fortløbende nummererede.
§6

KLASSEINDDELING
-

§7

Ungdom 1 og 1A
Ungdom 2 og 2A
Veteran 1
Veteran 2
Veteran 3

- 13 år
14 - 16 år
45 - 54 år
55 - 64 år
65 - år

Er under 14 år d. 31.12 indeværende år
Er under 17 år d. 31.12 indeværende år
Er over 45 år d. 01.01 indeværende år
Er over 55 år d. 01.01 indeværende år
Er over 65 år d. 01.01 indeværende år

Skydestillingen
-

Ungdom 1
Ungdom 1A
Ungdom 2
Ungdom 2A
Veteran 1
Veteran 2
Veteran 3

Stående med tohåndsfatning og pudestøtte
Stående med énhåndsfatning og pudestøtte
Stående med tohåndsfatning
Stående med énhåndsfatning
Stående med enhåndsfatning
Stående med enhåndsfatning
Stående med tohåndsfatning

§8

JURY/DOMMER
Før skydningen/konkurrencen startes skal være udpeget en Jury eller en godkendt dommer
tilstede der afgøre tvistigheder/protester samt godkende baneanlægget forinden start.
Dommeren kan ved Forbundsmesterskaber, lokale stævner træde i stedet for en Jury.
Ved afholdelse af Danske Mesterskaber skal altid være udpeget en Jury bestående af 3
navngivne personer samt en godkendt dommer tilstede, der i fællesskab kan afgøre
tvistigheder/protester samt herudover godkende stævnearrangementet/baner inden start.
Juryen /dommeren skal handle efter ISSF-reglementet, hvor nærværende reglement ikke er
dækkende.

§9

AFVIKLING
Ungdom 1,1A,2 og 2A
Veteran 1,2 og 3

Skydetid:
Skydetid:

- 60 minutter inklusive prøveskud.
- 75 minutter inklusive prøveskud.

Skydningen gennemføres efter følgende regler:
-

§ 10

Våbenkontrol skal være gennemført senest 15 minutter før tildelt skydetid.
Skytten skal skyde på den anviste standplads.
Skydningen starter og slutter på banekommandørens kommando ”START”;”STOP”
Prøveskud skal være afviklet inden de gældende serier påbegyndes
Gældende skiver skal skydes i nummerrækkefølge, med laveste nummer først.
Efter endt skydning efterlader skytten alle skiverne på skydestandpladsen.
Først når banekommandøren har efterset våbnet, må dette fjernes fra standpladsen.
Skytten afhjælper selv funktioneringsfejl.
Kan skytten ikke afhjælpe fejlen, rettes henvendelse til banekommandøren, som noterer den
forbrugte skydetid samt antal afgivede gældende skud og tilkalder juryen/dommer. Denne
afgør om skytten kan færdiggøre sin skydning efter endt våbenreparation eller våbenbytte.
Eventuelt på et andet skydehold hvor der er plads.
Får skytten lov til at færdiggøre sin skydning, tildeles den resterende skydetid.
Færdiggør skytten skydningen med et andet våben, eller har skydningen været afbrudt i over
15 minutter, har skytten ret til indtil 5 prøveskud og skal derefter afgive de resterende
gældende skud. Afviklingen skal ske indenfor den resterende skydetid.
HOLDSAMMENSÆTNING

-

Ungdom 1
Ungdom 1A
Ungdom 2
Ungdom 2A

3 Ungdom 1
3 Ungdom 1A
3 Ungdom 2
3 Ungdom 2A

Veteranhold konkurrence afholdes i én samlet klasse.
Veteranhold består af 3 veteranskytter.
Der kan frit vælges fra de 3 individuelle veteranklasser 1,2 og 3.
§ 11

REGLER FOR INDPLACERING
Pointlighed i nationale discipliner afgøres som anvist i ISSF, Særlig Tekniske
Regler 12.4.

§ 12

PROTESTER
Protester skal indgives skriftligt og den protesterende skal være tilstede i området, så
juryen/dommer har mulighed for at kontakte vedkommende, indtil juryen/dommer har truffet sin
afgørelse.
Juryen/dommer er forpligtet til uden forsinkelse, at behandle protesten og skal have truffet en
afgørelse samme dag som protesten er indløbet.
Protesttiden udløber 30 min efter resultaternes offentliggørelse.

Ovennævnte ændringer er foretaget og godkendt ved repræsentantskabsmødet d. 3 Marts 2002.

Pistolsektionen

