
VM-ranking beräkningsprincip 

 
 

Generellt 

- endast tävlingar i gruppskytte 5x5 skott ger poäng 

- skjutavstånden 100, 200 och 300-meter betraktas som poänggrundande 

- utanför det Europeiska fastlandet gäller även 100, 200 och 300 yards 

- varje klass och avstånd beräknas separat 

- minst 10 deltagare per klass och avstånd krävs för att poäng ska utdelas 

- bevakning av resultat från större Nordiska och Skandinaviska tävlingar utförs av registratören 

- för övriga tävlingar gäller att skytten själv ansöker om registrering av poäng med officiell resultatlista som      

underlag  

- VM ger inga poäng 

- regionala tävlingar måste vara registrerade hos Svenska Bänkskytteförbundet för att ge poäng 

- registrering stipulerar användning av bakpapper på samtliga avstånd 

 

Regionala tävlingar i Sverige förutsatt att de är registrerade 

Registerade tävlingar 2011: 

Säfsen Open 

Brattvall Open 

Norrahammar Open  

 

Fennoskandinavien 

Finska Mästerskapet i LV och HV 

Svenska Mästerskapet i LV och HV 

Norska Mästerskapet i LV och HV  

Isländska Mästerskapet i LV och HV  

Palmisano Cup  

Nordiska Mästerskapet 

 

Europa 

Nationella mästerskap t.ex Tyska och Franska öppna 

Europa Mästerskap 

Internationella inbjudningstävlingar som t.ex Alpen Cup, Spring Trophy mm. 

 

USA 

Amerikanska Nationals 

Delstats mästerskap 

Internationella inbjudningstävlingar som Cactus Classic, Super Shoot mm. 

 

Övriga världen 

Nationella mästerskap 

 

Poängberäkning utifrån resultatlista 

- varje klass och avstånd ger poäng 

- resultatlistans totala deltagarantal delas upp i tio olika grupper 

- ordinarie avrundningsregel tillämpas om antalet skyttar avviker från ett jämnt tiotal 

- bästa tiondelen av skyttar erhåller 10 poäng och därefter utdelas poäng i fallande skala för var efterföljande 

tiondel, så att sämsta tiondelen får 1 poäng 

 

Redovisning av poäng 

- efter varje huvudtävling sammanställs en rankinglista 

- listan omfattar samtliga skyttar som tilldelats poäng 

- poängen från den enskilda skyttens fem bästa tävlingsplaceringar utgör skyttens VM-poäng 

- en skytt kan erhålla maximalt 50 poäng, förutsatt att han/hon placerat sig bland den bästa tiondelen minst 5 

gånger 

- skyttar med lika poäng rangordnas efter genomsnittspoäng från samtliga tävlingar skytten deltagit i 

 

Laguttagning 

- förbundets tävlingsansvarig tar ut VM-lagen utifrån ranking och bedömning av aktuell form och meriter under 

innevarande rankingperiod 

 

/Kari Lindström 
 

 


