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Tävlings-PM / Nationellt 

(senast ändrad den 20 mars 2013)  

ALLMÄNT 
För att en tävling ska vara godkänd av Svenska Skyttesportförbundet(SvSF) skall den fin-
nas med i tävlingsprogrammet med inbjudan. Detta för att eventuella rekord ska bli god-
kända.  

Föreningen lägger själv ut tävlingen i kalendern(IndTa) senast 8 veckor(SM/RM) 
respektive 3 veckor (övriga tävlingar) före tävlingsdagen. 

När tävlingen läggs in i kalendern så fylls det i så mycket information som möjligt i de 
skrivbara fälten. Länka även till en inbjudan. 

Notera att det kan ta upp till 5 arbetsdagar innan insänt material kommer med på SvSF 
hemsida. 

Tävlingslicens krävs av alla från det år man fyller 15år. Det är arrangörens ansvar att kon-
trollera licensen och att den är giltig för aktuellt år. Lista med godkända licenser finns på 
hemsidan och lösenord kan tillhandahållas av grenansvarig. 

Tävlingsdagar 
Tävling måste genomföras på utannonserade tävlingsdagar. För att skytt ska få skjuta på 
annan dag måste den vara utlyst som reservdag i inbjudan. För att få använda reservdag 
måste skyttar från minst två föreningar delta och ansvarig tävlingsledare finnas på plats. 
Arrangörer bör eftersträva att skyttar från skilda föreningar deltar i de olika skjutlagen. 

MATERIAL 

Endast tavlor/figurer enligt Svenska Skyttesportförbundet regelbok för nationellt skytte 
skall användas. 

FINALER 

I finalen deltar vid SM-tävling de 20 bästa skyttarna från kvalificering till final, dock max     

50% av deltagarna i aktuell klass. I finalomgång skall dock alla skyttar delta, som uppnått 

resultat som den sist kvalificerade skytten.  

Om banförhållanden inte medger så stort antal skyttar kan tävlingsledningen tillämpa 

särskiljningsbestämmelserna, dock skall i sådant fall alltid banans kapacitet utnyttjas till fullo. 
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RESULTAT 

Resultaten läggs ut i kalendern omgående efter avslutad tävling. 

Resultatlistan skall innehålla: 

• Skyttens namn 

• Förening 

• Licensnummer  
För de skyttar som inte behöver tävlingslicens skall födelseåret anges. 

• Resultat 

• Eventuellt tävlingsreferat mottages tacksamt till Svensk Skyttesport och hemsidan. 

Skicka gärna en sammanställning över de bästa resultaten individuellt och i lag till 
ortstidningar, rikstidningar, TT-sporten sport@tt.se etc. 

Svenska rekord (gäller endast SM-tävlingar, nationellt) 

För att vi snabbt skall kunna handlägga svenska rekord och därmed snabbt få ut 
information till media om nysatta svenska rekord så är det mycket viktigt att 
rekordprotokoll faxas alternativt skickas till förbundet samma dag som rekordet skjutits. 
En förutsättning för detta är att respektive tävlingsarrangör har rekordprotokoll tillhands 
när tävlingar genomförs. 

Adress till förbundet: 
Svenska Skyttesportförbundet 

Idrottens hus 

11473 Stockholm 
Epostadress: office@skyttesport.se 

Rekordprotokoll (pdf) finns att ladda ner från Svenska skyttesportförbundets hemsida 
www.skyttesport.se 
Protokollet finns under: Hem/Tävlingsverksamhet/Rekord och medaljörer/Rekordprotokoll 

Lycka till med tävlingsarrangemanget! 
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LUFTGEVÄR 

KLASSINDELNINGAR 

Enligt Gevärssektionens regelbok nationellt skytte. Vid SM-tävlingar tillämpas enbart klas-

serna Junior, Öppen och Veteran i stående samt veteran sittande med stöd (+ RM senior sitt 

med stöd). 

Skyttejacka är ej tillåten i sittande. 

LAGTÄVLINGAR 

• Föreningslag SM (stående) resp föreningslag RM (sittande), 2-mannalag. 

• Förbundslag, 5-manna. Finns enbart i stående. 

Skjutet resultat får endast räknas i ett föreningslag resp ett förbundslag. 

SKJUTTIDER 

Enligt Gevärssektionens regelbok nationellt skytte.  

MEDALJER OCH HEDERSPRISER 

SM-medaljer erhålles efter beställning från ansvarig. 

Hederspriser av god kvalité utdelas till minst 25% av deltagarna. 
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KORTHÅLL 

KLASSINDELNINGAR 

Enligt Gevärssektionens regelbok nationellt skytte. Vid SM-tävlingar tillämpas enbart klas-

serna Öppen, Veteran, i disciplinerna liggande, ställningar och fältskytte. 

LAGTÄVLINGAR 

• Föreningslag (2-mannalag) 

• Förbundslag (5-mannalag). OBS! Finns ej för veteraner fält. 

Skjutet resultat får endast räknas i ett föreningslag resp ett förbundslag. 

SKJUTTIDER 

Enligt Gevärssektionens regelbok nationellt skytte.  

MEDALJER OCH HEDERSPRISER 

Medaljer erhålles efter beställning från ansvarig. 

Hederspriser av god kvalité utdelas till minst 25% av deltagarna. 
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GEVÄR 6.5 

KLASSINDELNINGAR 

Enligt Gevärssektionens regelbok nationellt skytte. Vid SM-tävlingar tillämpas klasserna Öp-

pen och veteran i disciplinerna liggande, ställningar och fältskytte. Fältskytte omfattar även 

Junior SM. 

LAGTÄVLINGAR 

• Föreningslag: 2-mannalag. 

• Förbundslag: 5-mannalag. 

Skjutet resultat får endast räknas i ett föreningslag resp ett förbundslag. 

SKJUTTIDER 

Enligt Gevärssektionens regelbok nationellt skytte.  

MEDALJER OCH HEDERSPRISER 

Medaljer erhålles efter beställning från ansvarig. 

Hederspriser av god kvalité utdelas till minst 25% av deltagarna. 
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KPIST 

KLASSINDELNINGAR 

Enligt Gevärssektionens regelbok nationellt skytte. Vid SM-tävlingar tillämpas klasserna Öp-

pen och veteran i disciplinerna liggande, ställningar och fältskytte. 

LAGTÄVLINGAR 

• Föreningslag (2-mannalag). 

• Förbundslag (5-mannalag). 

Skjutet resultat får endast räknas i ett föreningslag resp ett förbundslag. 

SKJUTTIDER 

Enligt Gevärssektionens regelbok nationellt skytte.  

MEDALJER OCH HEDERSPRISER 

Medaljer erhålles efter beställning från ansvarig. 

Hederspriser av god kvalité utdelas till minst 25% av deltagarna. 
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JSM 

KLASSINDELNINGAR 

Enligt Gevärssektionens regelbok nationellt skytte. Vid SM-tävlingar tillämpas klasserna JSM 

och RM i disciplinerna korthåll liggande, korthåll ställningar, gevär 6.5 liggande och gevär 

6.5 ställningar samt korthåll fält. 

LAGTÄVLINGAR 

• Föreningslag (2-mannalag). 

• Förbundslag (5-mannalag). 

Skjutet resultat får endast räknas i ett föreningslag resp ett förbundslag. 

SKJUTTIDER 

Enligt Gevärssektionens regelbok nationellt skytte.  

MEDALJER OCH HEDERSPRISER 

Medaljer erhålles efter beställning från ansvarig. 

Hederspriser av god kvalité utdelas till minst 25% av deltagarna. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


