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B E S T Ä M M E L S E R 

 

för Värmlands skyttesportförbunds mästerskapstävling i banskjutning med gevär, ställningar. 

 

Tävlingen anordnas på tid och plats som styrelsen bestämmer. 

Tävlingen är öppen för alla klasser. 

G 13-15 och G 1 skjuter enbart i liggande skjutställning enligt respektive klass program. G 2 

skjuter 5 + 5 ligg och 5 knä, alternativt högsta klassens program om skytt vill delta i öppna 

mästerskapet, detta anges vid anmälan. Skytt ur dessa klasser som deltar i 

ungdomsmästerskapet, skjuter enligt mästerskapsprogrammet nedan. I ungdomsmästerskapet 

får skyttar deltaga t.o.m. det år de fyller 20. 

G 55, G 65 och G 75 skjuter enbart veteranmästerskap enligt regelboken 180225, ej stående. 

Skyttar i klass G 65 och G 75 kan även skjuta liggande, men deltar då inte i mästerskap eller 

lagtävling. 

(G 2,) G 3, G 4 och G Elit skjuter enligt mästerskapsprogrammet nedan. 

 

Mästerskapsprogram: Enligt regelboken. 

 

I omgång 1 och 2 får samtliga skyttar delta.        

P.g.a ändringen i regelboken 180225 får veteranerna inte ingå i öppna finalen, skjuter enbart 

veteranfinal. Öppna mästerskapet enbart för seniorer och ungdomar. 

Öppna mästerskapet: I finalen får delta de 10 bästa skyttarna i senior och ungdom, + lika res. 

Veteranmästerskapet:  I finalen får delta de 5 bästa skyttarna, plus lika resultat. 

Ungdomsmästerskapet: I finalen får delta de 5 bästa skyttarna, plus lika resultat. 

 A och B final används om bankapacitet inte räcker till i finalerna. 

  

Medaljer i mästerskapen. 

Öppen klass: 1 guld, 1 silver och 1 brons med blå-vita band 

Veteraner:     1 guld, 1 silver och 1 brons med blå-vita band. 

Ungdom:  1 guld, 1 silver och 1 brons med blå-vita band. 

 

Priser: utdelas klassvis efter resultaten sammanlagt i omg 1 och omg 2.  

 

Lagtävling: Veteraner får ingå i samtliga lagtävlingar och resultaten räknas som tidigare.   

Vid fler lag anmälda från samma förening, räknas dessa som separata lag och erhåller 

inteckning som lag 2, 3 osv. 

Omgång 1. 

I omgång 1 får varje förening föranmäla obegränsat antal tremannalag, valfritt sammansatt ur 

de klasser som skjuter enligt mästerskapsprogrammet. 

Standartävlingen. 

Omgång 2 utgör kvalomgång till standarlagfinalen. Varje förening får föranmäla 

obegränsat antal 3-mannalag. Ingen begränsning i klasstillhörighet, men deltagande lagskyttar 

skall skjuta enligt mästerskapsprogrammet. 

Till lagfinal går de 10 bästa lagen. Särskiljning enligt regelboken. 
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Lagfinal. 

Lagsammansättningen får ej ändras från kvalomgång till final.  

Finalen börjar från noll. Veteran får skjuta stående i lagfinalen trots ändring i regelbok 

180225. 

Omfattning 3 x 5 skott (5 skott per skytt). Lagskyttarna skjuter samtidigt mot gemensam tavla. 

En skjuter liggande, en knästående och en stående. Skjuttid per 3-skottsomgång 1 min. 

Summamarkering efter varje omgång.  

Särskjutning om segern vid lika slutresultat sker genom ”sudden death”. D.v.s. en 3-skottsom-

gång i taget tills särskiljning sker.  

5 enkla provskott före finalen, tid per skott 30 sek. Skyttarna fördelar provskotten fritt inom 

laget. 

Lagfinalen skjuts före de individuella finalerna. 

 

Förbundets standar är ständigt vandrande, men segrande lag erhåller miniatyrstandar. 

Segrande lag erhåller silvermedaljer med blå-vita band. Andralaget erhåller bronsmedaljer 

med blå-vita band. 

 

I kvalomgången tävlas individuellt om standarmedaljer av gamla modellen (1891) med svart-

gula band.  

För bronsmedalj erfordras 81 poäng, för silvermedalj 84 poäng och för guldmedalj 87 poäng. 

Dessa medaljer skall erövras i ordning brons, silver och guld. Medalj av samma valör kan  

endast erhållas en gång. För veteranskyttar räknas poäng i enkelserien såsom det vore full 

ställningsomgång. 

 

 

VÄRMLANDS SKYTTESPORTFÖRBUND 

Gevärssektionen 
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Värmlands Skyttesportförbund                                           2004-08-28 

 

 

 

 
REGLER FÖR STANDARLAGTÄVLING VID DISTRIKTSMÄSTERSKAP I 

BANSKYTTE. 

 
 

PROGRAM 

 

Kvalomgång 

 Enkelserien (omgång 2) utgör kvalomgång till standarlagfinal. 

 Fritt antal 3-mannalag från varje förening får anmälas. 

 Ingen begränsning i klasstillhörighet men deltagande lagskyttar ska skjuta enligt högsta 

klassens program. 

 Till lagfinal går de 10 bästa lagen. 

 Särskiljning enligt regelboken. 

 

 

Lagfinal 

 Lagsammansättning får ej ändras från kvalomgång till final. 

 Lagfinal börjar från noll. 

 Omfattning: 3 x 5 skott (5 skott/skytt). 

 Lagskyttarna skjuter samtidigt mot en gemensam tavla. 

 En skjuter liggande, en knästående och en stående. 

 Skjuttid per 3-skottsomgång 1 min. 

 Summamarkering efter varje omgång. 

 Särskjutning om segern vid lika slutresultat sker genom ”sudden death”. D.v.s. en 3-skotts-

omgång i taget tills särskiljning sker. 

 Lagfinalen föregås av 5 enkla provskott, tid 30 sek/skott. Skyttarna fördelar provskotten 

fritt inom laget. 

 Lagfinalen skjuts före de individuella finalerna. 

 Manuell markering: Användande av kikare är förbjudet inne i skjuthallen under lagfinalen 

(gäller även publik). 

 Elektronisk markering: Monitorena ska vara synliga för skyttarna och för publiken. 
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