Regelbok för bänkskytte
Svenska Bänkskytteförbundet
Utgåva 2.4 (rev. Aug 2008)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Allmänt ........................................................................................................... 2
Säkerhet ........................................................................................................ 2
Banstandard .................................................................................................. 3
Vapenklasser ................................................................................................. 5
Funktionärer................................................................................................... 8
Bänkar och skjutstöd ..................................................................................... 8
Skjutprogram och mästerskapsregler ............................................................ 8
Åtgärder före mästerskap ............................................................................ 12
Regler för tävlandes och lagledares uppträdande ....................................... 13
Kontroll av utrustning .................................................................................. 13
Särskiljning.................................................................................................. 13
Protest och appellation ............................................................................... 13
Mediarelationer ........................................................................................... 13

-1-

1 Allmänt
1.1 Ändamål och mening med regelboken
Svenska Bänkskytteförbundet upprättar regler för att styra bänkskyttet och för
genomförandet av mästerskap. Svenska Bänkskytteförbundets mål är att uppnå
likformighet i bänkskyttet nationellt med avsikt att främja sportens utveckling.

1.2 Tillämpning av regelboken
I dessa regler används genomgående benämningen "Mästerskap" på tävlingar,
vid vilka nationellt rekord kan noteras och vilka står under Svenska
Bänkskytteförbundets övervakning. I fall som ej regleras i denna regelbok, skall
NBRSA:s regler gälla i tillämpliga delar. Regelboken upptar endast de regler som
är unika för bänkskyttets utövande, för övrigt hänvisas till tillämpliga delar i
Sportskytteförbundets handbok.

2 Säkerhet
2.1 Allmänt
Regelboken upptar endast sådana särskilda säkerhetskrav, som ställs vid
mästerskap, och är unika för bänkskyttets utövande.

2.2 Skjutplatsen (bänken)
Skjutledaren har rätt att beordra skyttar att inte uppehålla sig närmare
skjutbänken än 1.0 m vid tavelbyte.

2.3 Vapenhantering
Alla vapen skall hanteras med slutstycket urtaget. Slutstycket får endast
appliceras vid skjutledarens kommando. Vid brott mot denna regel riskerar
deltagare att uteslutas.

2.4 Skytte
Inget skott får lossas före skjutledarens kommando "Eld" (engelska "Commence
fire"), och inget skott får lossas efter kommandot "Eld upphör" (engelska "Cease
fire"). Skytt som ej hörsammar detta riskerar att bli diskvalificerad.

2.5 Mynningens placering
Mynningen på alla vapen i skjutposition skall vara framför skjutbänkens framkant.
I annan skjutställning än från skjutbänk skall mynningarna vara framför en tänkt
linje som bildas av framkanten av skjutbänkarna.

2.6 Akuta kommandon



Varje deltagare är skyldig att ge kommandot "Eld upphör" (engelska
"Cease fire") vid varje situation som kan innebära fara eller olycka.
Vid kommandot "Eld upphör" (engelska "Cease fire") skall skyttarna utan
dröjsmål upphöra med skjutningen och göra "patron ur" samt lämna
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vapnet med slutstycket urtaget. Om kommandot "Eld upphör" (engelska
"Cease fire") av deltagare utnyttjas okynnes, riskerar deltagaren att
diskvalificeras.
Om avbrott i skjutmoment förekommer av ovanstående anledning, skall
klocka stoppas och vid skjutningens återupptagande skall 2 minuter
adderas till skjuttiden, som dock ej får överskrida 7 minuter (eller 12
minuter för 10-skotts serie) i följd.

2.7 Sportsligt uppträdande
Skyttarna skall iaktta ett sportsligt korrekt uppträdande vid skjutplatsen.
Deltagare som uppträder störande riskerar att uteslutas.

2.8 Personliga skydd
Alla deltagare samt övriga personer som befinner sig i omedelbar närhet av
skjutplatsen uppmanas att använda fullgoda hörselskydd. Skytt bör bära
splitterfria glasögon eller liknande skydd för ögonen under skjutning.

3 Banstandard
3.1 Allmänt
Regelboken upptar endast sådana särskilda krav som ställs vid mästerskap och
är unika för bänkskyttets utövande, i övrigt skall Sportskytteförbundets
skjuthandbok för allmänna regler tillämpas.

3.2 Skjutbanestandard
1) Skjutbanor skall ha en rad måltavlor och en rad skjutplatser.
2) Raden skjutplatser skall vara parallell med raden måltavlor.
3) Skjutbanan må, om säkerhetsskäl så kräver, vara omgiven av murar.
Skydd mot vådaskott från skjutbanan kan också anordnas med ett
system bländen mellan skjutplatser och mål.
4) Skydd mot regn, sol och vind skall ordnas i enlighet med
Sportskytteförbundets Allmänna Regler art. 5.1 . Detta skydd skall vara
så anordnat, att det inte lämnar uppenbar fördel åt någon skjutplats
eller del av skjutbanan.
5) Det skall finnas tillräckligt utrymme bakom skjutplatserna för att medge
skjutbanepersonalen och juryn att genomföra sina plikter. Rökning är
förbjuden inom detta utrymme.
6) Utrymme skall anordnas för åskådare. Denna yta skall vara skild från
skyttarnas och funktionärernas område medelst lämplig avbalkning,
som bör placeras 5 m bakom skjutplatsen.
7) Tavelram eller transportör skall vara unikt märkt relaterad till skjutplats.
Märkningen skall vara tillräckligt stor för att lätt kunna uppfattas vid
normal syn under normala skjutförhållanden på vederbörligt avstånd
med kikarsiktsförstoring max 6 ggr.
8) Tavlorna skall vara fastsatta på sådant sätt att de inte märkbart rör sig
även i stark vind.
-3-

9) Alla manöversystem är tillåtna under förutsättning att de medger
nödvändig säkerhet, noggrann tidkontroll samt effektiv noggrann och
snabb avläsning och markering inklusive byte av tavlor.
10) Det skall anordnas ett kommunikationssystem mellan skjutledare vid
skjutplatsen och funktionärer som sköter tavelbyte etc.

3.3 Skjutavstånd
Det står arrangör fritt att förlägga mästerskapen till avstånd:
 100 m
 200 m
 300 m
 Annat avstånd som kan hänföras till NBRSA:s reglemente.
Skjutavstånd skall mätas mellan bänkens framkant och tavlans yta.
Avstånden skall vara så exakta som möjligt. Följande toleranser medges:
 300 m
± 1.0 m
 200 m
± 0.6 m
 100 m
± 0.3 m

3.4 Tävlingstavlor
Måltavlor skall vara av NBRSA godkända träffbildstavlor och poängtavlor. Det
står arrangör fritt att välja tavelstorlek i förhållande till avstånd och miljö.

3.5 Baktavlor
Rörliga baktavlor skall alltid användas vid träffbildsskytte på avstånd 300 m eller
kortare. Fasta baktavlor skall användas vid Världs- Europa- Nordiskt och Svenskt
mästerskap och rekommenderas även vid andra tävlingar. Fasta baktavlor skall
vara så fastsatta att de ej märkbart rör sig i stark vind.
Rekommenderade minsta avstånd för fasta baktavlor:
 100 m skjutavstånd 1.0 m från tävlingstavla
 200 m skjutavstånd 2,0 m från tävlingstavla
 300 m skjutavstånd 3,0 m från tävlingstavla
Baktavlor skall märkas unikt relaterad till skytt och serie.

3.6 Vindflaggor
Det rekommenderas att arrangören förser banan med vindindikatorer
(vindflaggor). Sådana får även utplaceras av tävlingsdeltagare. Vindflaggor
placerade inne på banan får ej nå över en linje mellan bänkens yta och tavlans
underkant. Vindflaggor får ej ändras eller flyttas under mästerskapsdag.
Tävlingsledningen har dock rätt att avlägsna vindflaggor, som stör eller hindrar
skytte. Elektroniska vindmätare är icke tillåtna.
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4 Vapenklasser
4.1 Heavy Varmint
Alla vapen är tillåtna som uppfyller följande krav:
1) Har en manuell och mekanisk eller elektrisk avfyringsanordning
2) Vikt ej överstigande 6,12 kg (13,5lbs) inkl riktmedel.
3) Stock som har flat eller konvex undersida och med bredd max 76,2 mm (3
tum).
4) Bakstockens undersida (mätt från pistolgreppet och bakåt) skall bilda minst
lika brant vinkel mot pipans centrumlinje som den linje som bildas av
undersidan av pipan 457 mm (18") framför stötbotten och stockens
bakkant 102 mm (4") under pipans centrumlinje.
5) Pipan skall vara längre än 457 mm (18") mätt från stötbotten. Pipan får ej
ha en större diameter än 31,75 mm (1,250") fram till 127 mm (5") framför
stötbotten. Taperingen skall vara under den som bildas av diametern 31,75
mm (1,250") mätt 127 mm (5") framför stötbotten och diametern 22,86 mm
(0,900 ") 737 mm (29") framför stötbotten.
6) Pipans infästning i mekanism, bäddningsblock, sleeve eller liknande får ej
vara längre än 102 mm (4") framför stötbotten. Totala längden av
mekanism, bäddningsblock, sleeve eller liknande får ej överstiga 356 mm
(14").

4.2 Light Varmint
Som Heavy Varmint men med maxvikten ej överstigande 4,76 kg (10,5 lbs) inkl
riktmedel.

4.3 Sporter
Alla vapen som fyller följande fordringar får användas i denna vapenklass:
1) Vapenvikt: Max 5.5 kg inkl riktmedel.
2) Riktmedel: Kikarsiktsförstoring max 20 ggr, variabla kikarsikten skall tejpas
med förstoringen max 20 ggr.
3) Förstock bredd: Max 60 mm
4) Magasin: Fungerande och avsedd för vapnets kaliber, ska kunna mata
laddad patron för kalibern. Vapnet skall original vara försett med magasin.
5) Avtrycksvikt: Min 500g
6) Pipan skall vara längre än 457 mm (18") mätt från stötbotten. Pipan får ej
ha en större diameter än 31,75 mm (1,250") fram till 127 mm (5") framför
stötbotten. Taperingen skall vara under den som bildas av diametern 31,75
mm (1,250") mätt 127 mm (5") framför stötbotten och diametern 22,86 mm
(0,900 ") 737 mm (29") framför stötbotten.
Tillägg: Av frivilliga skytterörelsen godkända vapen inklusive kikarsikte med max
20 x förstoring får användas, liksom internationellt standardgevär med kikarsikte
med max 20 x förstoring.
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4.4 Jägarklass
Alla vapen som fyller följande fordringar får användas i denna vapenklass:
1) Vapen med klass 1 licens, kuldiameter minst 6,5mm och en hylsa som
Rymmer minst 45,5 grains vatten (motsvarar kaliber 30-30).
2) Ompipning tillåts, bäddning av system tillåts, utbyte av tryck tillåts.
3) Piplängd min 508 mm (20"). Diametern mätt 102 mm (4") från slut- styckets
stötbotten max 31.8 mm (1.25") och diametern får ej överstiga den profil
som bildas av diametern 31.8 mm mätt 102 mm (4") från slutstyckets
stötbotten till mynningens diameter 19 mm (0.750") vid piplängd 660 mm
(26"). Originalpipor får frångå dessa mått.
4) Magasin: Fungerande och avsedd för vapnets kaliber, ska kunna mata
laddad patron för kalibern. Vapnet skall original vara försett med magasin.
Follower ej tillåten.
Undantag: Enkelskottsvapen med delad kolv ex fallblocksvapen tillåts
5) Avtrycksvikt: Min 500g
6) Riktmedel: Kikarsiktets förstoring får vara max 12 ggr, variabla kikarsikten
skall tejpas med förstoringen max 12 ggr.
7) Säkring: Fungerande
8) Vapenvikt: Max 4.5 kg inkl riktmedel.
Undantag: vapen helt standard från fabrik får väga max 4,8Kg
9) Pelarbäddning är ett exempel på en åtgärd som gör att ett vapen inte
längre är i originalutförande.
10) Serietillverkade vapen med kolv i originalutförande. Annan kolv än
originaldesign ska uppfylla NBRSA:s krav på kolvens lutning i
varmintklasserna samt inte överskrida Svenska Bänkskytteförbundets krav
på utformning av förstock på den del som är i kontakt med framstödet.
Framstockens höjd får ej överskrida 40mm på den del som är i kontakt
med framstödet. Med originalutförande avses kolv som levererats från
fabrik med aktuell mekanism.
11) Barrel block eller sleeve tillåts ej, ej heller limning av mekanism i stocken,
mekanism ska kunna tas av stocken utan att stocken skadas. Inget får
fästas på pipan förutom sikten, siktesbaser, mirageskydd eller
originaltillverkarens tillbehör. Ljuddämpare är ej tillåten. (Tillåts tills vidare i
Webcupen för utvärdering, användande anges i resultatlista).
12) Tillåtna ingrepp inom gränsen för 4,8kg: Plastbädda rekylklack, dock ej
genomgående till underbeslag, anpassa stocklängd, byta bakkappa,
omkröna pipa, avlägsna rembyglar.
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De kolvar som inte är i originalutförande får framför lådan, på den del som är i
kontakt med framstödet, inte på något tvärsnitt ha en kantradie som är mindre i
förhållande till bredden än vad som anges i nedanstående tabell.
Radie
(mm)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Plan
(mm)
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10

Radie
(mm)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Tot bredd
(mm)
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Kompletterande anvisningar:
 Vapenkontrollen bör nöjaktigt kunna utföras med hjälp av en fyrsidig mall
med urtag på vardera sidan med exempel på mått från ovanstående tabell.
 Vid tveksamma fall skall vapnet godkännas av en enig tävlingsjury
 Uppmätta rekord kan godkännas om protest mot vapnet ej är inlämnad
 Vid protest kan rekord godkännas om rekordkommittén efter kontroll är
eniga därom.
Spotting scope är tillåtet som hjälpmedel för skytten.
Vapenkontroll är obligatorisk för den som placerar sig som 3:a eller bättre i Jk1
Deltagande utom tävlan med icke godkänt vapen kan medges av
tävlingsledningen.
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4.5 Övriga vapenklasser
Vapenklasser enligt NBRSA:s reglemente.

5 Funktionärer
Tävlingsledningen för ett mästerskap skall minst bestå av:
 Tävlingsansvarig
 Skjutledare
 Mätansvarig
 Resultatansvarig
 Jury skall bestå av minst tre personer, i förekommande fall av olika
nationalitet.

6 Bänkar och skjutstöd
6.1 Stöd
Främre stödet skall stödja förstocken och det bakre kolven. De får ej vara fästa
vid varandra eller vid vapnet (vapnet skall gå att lyfta ur stöden). Främre säcken
ska i tvärsnitt sett ha anlägg mot förstockens hela undersida. Säckarna skall vara
fyllda med enbart sand och vara minst 13 mm höga (0,5") och skall gå att med
fingerkraft komprimera 6 mm (0,25") i sidled. Stöden får ej vara mekaniskt fästa i
bänken. Plant underlägg under bakre säcken är tillåtet, såvida det inte innehåller
justeringsmöjligheter, har anordning för förankring i säck eller i bänk eller till
någon del omsluter säcken. Styranordningar eller rekyldämpande anordningar
tillåts ej.

6.2 Bänkar
Minst 1/10 dock lägst 1 st av antalet skjutbänkar bör ha möjlighet till
vänsterskytte.

7 Skjutprogram och mästerskapsregler
7.1 Allmänt
Mästerskapsarrangör skall vara organiserad i Svenska Bänkskytteförbundet eller
Sportskytteförbundet.
Vid Svenskt mästerskap i Sporter och Jägarklass krävs minst 10 deltagare i
respektive vapenklass för att SM-tecken skall utdelas.

7.2 Mästerskapets utlysande
Inbjudan till mästerskap skall vara utskickad senast 30 dagar före
mästerskapsdatum.
Inbjudan skall innehålla:
 Arrangörernas namn
 Tid och plats för mästerskapet
 Eventuella begränsningar
 Typ och omfattning av mästerskap, 10 / 5 skotts serier
 Avstånd för mästerskap
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7.3 Upprop
Skytt som icke infinner sig vid upprop riskerar att uteslutas.

7.4 Vapenklasser
Heavy varmint är obligatorisk vid mästerskap. Arrangör har rätt att begränsa
övriga vapenklasser. Arrangör har rätt att inom mästerskap ha ytterligare
vapenklasser som ej nämns under punkt 4, dock skall dessa betraktas som en
enskild tävling.

7.5 Skytteform
Heavy och light varmint skall genomföras som träffbildsskytte.
Övriga vapenklasser kan skjutas som träffbildsskytte, poängskytte eller
kombinationer därav.

7.6 Antal serier
Det skall alltid skjutas fem (5) serier. Dock har arrangör rätt att av utrymmeseller tidsskäl begränsa andra klasser än Heavy varmint till ett lägre antal serier,
dock minst tre (3).

7.7 Märkning av skyttar
Skyttar skall bära unik märkning fullt synlig för banfunktionärer.

7.8 Skjutledarens kommandon
Innan skjutlag kallas fram till skjutplatsen skall skjutledaren förvissa sig om att
ingen person finns framför skjutlinjen. Kommando för framkallning skall vara
"Skjutlag ___ intag skjutbänkar"
Kommandon som skall användas under mästerskap:
Svenska Kommandon

Engelska Kommandon

Serie nummer _________

This is match number_______

Skjutlag nummer _________

Relay number______

Skall skjuta ____ skottsserie på _____ m It is a _____ shot match at ____ meters
Skjuttid är ____ minuter

You will be allowed ____ minutes to
complete your firing

Är det någon skytt som inte är klar?

Ready on the right. Ready on the left.
Ready on the firing line.

Slutstycke i

Place bolts in rifle

Ladda
Eld

Commence firing

2 minuter kvar

You have two minutes left to complete
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your firing
1 minut kvar

You have one minute left to complete
your firing

30 sekunder kvar

You have 30 seconds left to complete
your firing

Eld upphör

Cease fire

Slutstycke ur

Remove your bolts

Lämna bänkarna

Clear the benches

Före första serien i mästerskap skall skjutledaren ge skyttarna instruktioner
ekvivalenta med följande: "Funktionärer kommer att kontrollera att vapen och
stöd följer reglementet. Avvikelser kan leda till uteslutning. I händelse av fara
kommer kommandot ELD UPPHÖR att ges, skyttarna skall då omedelbart göra
patron ur och lämna vapnen på bänken med slutstycket urtaget. Klockan kommer
att stoppas och två minuter kommer att läggas till er skjuttid. Skott mot fel tavla
eller byte av kaliber skall genast anmälas till skjutledaren".
Skjutledaren skall ge följande kommandon med ca 5 sekunders mellanrum: "Är
det någon skytt som inte är klar, Slutstycke i, Ladda, Eld". Vid större startled bör
skjutledaren dela in skyttarna i vänster och höger led samt ge kommandon "Är
det någon skytt till vänster som inte är klar, Är det någon skytt till höger som inte
är klar, Slutstycke i, Ladda, Eld".
De två sista minuterna ges följande kommandon: "2 minuter kvar, 1 minut kvar,
30 sekunder kvar, ELD UPPHÖR".
När skjuttiden för serien är slut skall följande kommandon ges: "Slutstycke ur,
Lämna skjutbänkarna."
Skjutledaren ska förvissa sig om kommandonas hörbarhet. Hörselskadad
deltagare har rätt att få kommandon via t ex teckengivning. Vid mästerskap med
icke svensktalande deltagare, bör kommandon ges på engelska.

7.9 Rotationsregel
Rotation av skyttarna skall ske.

7.10 Hantering av tavlor
Tavlor skall hanteras enligt Sportskytteförbundets handbok.

7.11 Skjuttider för mästerskap
För första serien för mästerskapsdagen, eller vid ändrat skjutavstånd skall
skjuttiden vara 15 minuter för 10-skotts serier och 10 minuter för 5-skotts serier,
såvida första serien ej är provserie ("warm up match").
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För alla andra serier skall tiden vara 12 minuter för 10- skotts serie och 7 minuter
för 5- skotts serie.
Det är rekommenderat att tiden mellan slutet för en serie och början av nästa för
samma skjutlag ej understiger 30 minuter.
Tidmätning skall i mästerskap ske med 1 sekunds noggrannhet.
För varje akut stopp av klockan skall 2 minuter adderas till skjuttiden, dock får
skjuttiden ej överstiga 7 eller 12 minuter i följd.

7.12 Resultatmätning
Träffbild bildas av de hål som är innanför eller som tangerar tavlas ram. Med
träffbildsstorlek menas det längsta avståndet från centrum till centrum mellan
ytterhålen. Mätningen kan ske mellan ytterkant av ytterskotten, varefter angiven
kaliber subtraheras. Alternativt kan mätinstrument utnyttjas, som centreras över
hålen eller som på annat sätt mäter korrekt avstånd. Mätresultatet ska anges
med toleransen  0,01 mm. Om kaliberbyte skett under serie enligt 7.14, skall
den klenare kalibern räknas som bas för serien.
Poängtavla skall mätas enligt Sportskytteförbundets bestämmelser.

7.13 Diskvalificering och straff
Alla tavlor som har ett mindre antal träffar än vad som gäller för mästerskap skall
påföras ett tillägg av 1 minutvinkel per saknat skott. Skytt som har fler träffar i
tävlingstavlan än vad som krävs för serien och det ej av skjutledningen kan
identifieras något felaktigt skott av medskyttar (baktavlan till hjälp) har ej rätt till
omskjutning. Ytterskotten skall räknas.
Straffmått
1 minutvinkel räknas som:
 100 m skjutavstånd
 200 m skjutavstånd
 300 m skjutavstånd

29,09 mm
58,18 mm
87,27 mm

Centrumlinje mellan provskotts- och tävlingstavla
Centrumlinjen definieras som en linje mitt mellan underkant av tävlingstavlan och
överkant av provskottstavlan. Alla träffar nedanför centrumlinjen skall anses som
provskott och ej ge straff. Alla skott som tangerar centrumlinjen skall anses vara
över centrumlinjen.
Träff utanför ramen
Alla träffar utanför och ej tangerande den markerade ramen för tävlingstavlan
men ovanför centrumlinjen skall ge ett tillägg till serien med 1 minutvinkel per
träff utanför ramen.
Första skott i tävlingstavla
Skytt vars första skott av misstag hamnar i tävlingstavlan skall underrätta
skjutledaren före nästa skott avlossas, och har sedan rätt att fullfölja serien utan
hänsyn till det första skottet. Skjutledaren skall förvissa sig om att det är första
skottet och meddela skjutledningen att den aktuella träffen ej skall räknas.
- 11 -

Skott mot fel tavla
Deltagare som avlossat skott mot fel tavla skall utan dröjsmål meddela
skjutledaren och sedan skjuta återstoden av antalet skott mot sin tavla. Träffen
på fel tavla skall överföras till skyttens tavla och 1 minutvinkel skall adderas till
resultatet för serien.
Skytt som lossat skott mot fel tavla och inte uppmärksammat händelsen samt har
ett mindre antal skott i tävlingstavlan än för aktuell serie och kan identifieras av
skjutledningen (baktavlan till hjälp) skall behandlas som ovanstående.
Skytt som lossat skott mot fel tavla och har lossat fler skott än för serien inklusive
det felaktiga skottet och kan identifieras av skjutledningen (baktavlan till hjälp)
riskerar att diskvalificeras.

7.14 Byte av kaliber
Skytt som under ett mästerskap byter kaliber skall omedelbart meddela
skjutledningen. Om skytt byter till en grövre kaliber och ej meddelar
skjutledningen, skall träffbilden/ tolkning av träff räknas utifrån den angivna,
klenare kalibern. Skytt som byter till en mindre kaliber utan att meddela
skjutledningen riskerar att diskvalificeras.

7.15 Funktionsfel
Skytt som under serie får ammunitions- eller vapenfel kan byta vapen/kaliber,
dock får ej tiden för den aktuella serien överskridas. Skytt skall härvid agera på
ett sportsligt och korrekt sätt så att medskyttar ej störs. Skytt skall omedelbart
efter avslutad serie rapportera bytet till skjutledningen. Funktionsfel på vapen
eller ammunition medger ej rätt till omskjutning.

7.16 Hjälp och rådgivning
Skytt får endast mottaga hjälp och rådgivning under tid för serien av
banfunktionärer och medskyttar.

7.17 Artificiellt ljus
Mästerskap eller del av mästerskap får skjutas med artificiellt ljus.

7.18 Resultatpresentation
Deltagare får ej själva anslå tavla på eller avlägsna tavla från anslagsplats förrän
eventuella protester är behandlade och mästerskapet är avslutat.
Det är rekommenderat att den genomsnittliga träffbilden (vid poängskytte den
genomsnittliga poängsumman) för samtliga serier används som underlag till
placeringslista.

8 Åtgärder före mästerskap
8.1 Annonsering av startlista
Skyttar och lagfunktionärer skall informeras om exakt skjuttid och tilldelade tavlor
och skjutplatser senast 1 timme före mästerskap.
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8.2 Lottning
Lottning av skjutplats och skjuttider skall ske under juryns överinseende med lott
eller slumpval (med slumpval menas datoriserat hjälpmedel). Arrangör har rätt att
förbereda lottning före mästerskapsdag.

9 Regler för tävlandes och lagledares uppträdande
Tävlandes och lagledares uppträdande skall vara enligt Sportskytteförbundets
handbok.

10

Kontroll av utrustning

Kontroll av vapen skall ske i enlighet med Sportskytteförbundets handbok.

11

Särskiljning

11.1 Förstaplatsen
Om två eller flera skyttar hamnar på samma resultat skall särskjutning ske.
Skyttarnas skjutplatser för särskjutning skall lottas och vara bredvid varandra och
till fördel för åskådare.

11.2 Icke förstaplats
Skyttar som hamnar på lika resultat skall särskiljas genom att de olika serierna
jämförs, med sista som mest signifikant. Ifall skyttarna ej kan särskiljas med
ovanstående skall lott eller särskjutning användas.

12

Protest och appellation

Protest mot resultatmätning eller domslut skall avges skriftligt och med en
depositionssumma av fastlagd storlek. Depositionen återfås om protesten
godkännes. Protest mot mätresultat godkännes om avviklesen är större än 0,2
mm.

13

Mediarelationer

Mediarelationer skall ske enligt Sportskytteförbundets handbok.
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