PM för Tävlingsarrangörer
Ansökan:
Ansökan om tävlingar, där arrangören utses av Lerduvesektionen, görs genom ansökan ställd
till sektionens sekreterare senast den sista oktober varje år. Sektionen utser därefter om
möjligt arrangörer för nästkommande säsong vid det sista sammanträdet under året. Där
arrangören utses av SDF eller region görs ansökan hos respektive SDF eller region.
Alla tävlingar ska publiceras i förbundets Tävlingskalender.

Före Tävling:
Tävlingen ska vara införd i tävlingskalendern senast 21 dagar innan utlyst tävlingsdatum för
att räknas som en officiellt kungjord tävling. Notera att på en icke officiellt kungjord tävling
är det bland annat inte möjligt att få ett resultat godkänt som svenskt rekord. Information i
inbjudan ska gälla träningstider, startlistor, vägbeskrivning och avgifter, på vilket sätt tävlingen genomförs, med eller utan final, seedning mm. Det är arrangörens ansvar att ta reda
på de regler och bestämmelser som gäller för olika typer av tävlingar i Lerduvesektionens
regi.
Mästerskapstävlingar indelas enligt Skyttesportförbundets vedertagna ålders & könsrelaterade klasser. Ett Lag-SM kan arrangeras såsom ingående i herrsenior-SM eller som separat
tävling. Obs! För reglementsenlig utdelning av medaljer se gällande regel i Allmänna bestämmelser. Övriga tävlingar ska indelas i klasser som baseras på den enskilde skyttens prestationsnivå. Vid lågt antal deltagare kan sådana klasser slås samman.
Glöm inte att beställa och gravera medaljer i god tid innan mästerskapstävlingar. SMmedaljer beställs på idrottspriser.com medan medaljer för SVM och RM beställs hos
Skyttesportförbundets kansli.

Presskontakter:
I god tid informera lokalpressen om den förestående tävlingen. Vid riksomfattande tävlingar,
typ uttagningstävlingar, SM och RM, bör även rikstäckande press informeras.

För tillresta deltagares trevnad om möjligt:
• Informera om olika alternativ för skyttarnas boende, samt i så fall tillhandahålla kontaktdata.
• Tillse att plats för husvagn, tält mm anvisas, gärna med möjlighet att ansluta till elektricitet.
• Arrangera någon form av servering så att enklare former av mat och dryck, finns tillgänglig under tränings- & tävlingsdag/dagar
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Säkerställ arrangemangets och banans status genom tillsyn av att:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kastmaskiner är i godtagbart bruksskick
Att kastmaskinerna är inställda enligt reglementet före ev. träningsdag innan tävlingen.
Tillräcklig mängd lerduvor av samma sort finns för träning och tävling.
Resultattavlor ("brickvändare") finns på varje bana.
Alla typer av sanitära anläggningar i anknytning till banorna fungerar.
Tävlingsområdet även i övrigt är snyggt, avstädat och "inbjudande".
Banorna i övrigt överensstämmer med gällande regler.
Markerad plats skall finnas för provanläggning och testskjutning.
Tillfredställande mängd priser har anskaffats.
Eventuella medaljer har graverats.
Om tävlingsformen så kräver, lotta deltagarna i skjutlag och sammanställ en startlista.
Startlista, nummerlapp och övrig information anslås/utdelas senast under träningsdagen
eller vid arrangemang av tävling utan en särskild träningsdag senast en timme före tävlingsstart. Tävlingslicens krävs av alla från det år man fyller 15 år (vid SM 13 år). Det är arrangörens ansvar att kontrollera att licensen är giltig för aktuellt år. Enklast kontrolleras
detta genom att låta skyttarna anmäla sig via tävlingskalendern. Skyttar utan betald tävlingslicens ska EJ tillåtas starta.
• Utse tävlingsjury (3 ledamöter). I denna jury ska Lerduvesektionens representant, om
sådan är närvarande och utsedd, vara ordförande. Juryn bör bestå av personer med lämplig kompetens (nationell C-domare), och som (om möjligt) inte själva deltar i tävlingen. Juryn måste vid LLT och SM vidtalas en vecka innan tävlingen. Juryns sammansättning ska
anslås före tävlingsstart (Se Allmänna Bestämmelser).
• Tillse att aktuellt reglemente finns vid banan under tävlingsdagarna.
• Till skyttarna meddela vad som gäller beträffande domare.
Vid tävlingar arrangerade i Lerduvesektionens regi (LLT och SM) ska skyttarna i minst 3 skjutlag, vara seedade i enlighet med aktuell rankinglista. För Sporting gäller regeln om skjutlag &
seedning endast under SM för herrseniorer. Tid för finalskjutning ska anges i startlistan.
Starttiden första dagen bör läggas så sent som möjligt för att skyttarna ska ges möjlighet att
resa samma dag, och på så sätt spara en övernattning. Nummerlappar ska bäras av skyttarna
i enlighet med reglerna.

Under Tävling sörja för att:
• Domare och sidodomare finns för första serien.
• Tävlingen startar på utsatt tid.
• Noggrant och kontinuerligt kontrollera erhållna resultat, och anslå delresultat på anslagstavlan efter varje fullbordad omgång ”t ex ställningen efter 3 serier".
• Löpande erbjuda/leverera service åt press, och andra för tävlingen aktuella media.
• Finalskjutning sker på utsatt tid och att ev. särskjutningar sker utan tidspillan.
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Efter tävling sörja för att:
• Prisutdelning sker omgående efter tävlingsslut.
• Press och publik får chans att ta bilder på pristagarna.
• Snarast efter tävlingsslut e-posta en resultatlista till i samanhanget lämpliga medier. Helst
tillsammans med egna kommentarer, och eventuella tillgängliga bilder
• Skyttar utan tävlingslicens och/eller lerduvekort skall strykas i resultatlistan. För skytt
yngre än 15 år ska födelseåret anges i resultatlistan.
• Sammanställa resultatlista inkl. licensnummer och inom en vecka publicera den i tävlingskalendern, samt e-posta denna till resultatlerduva@skyttesport.se. Resultatlista i CSVformat ska publiceras i tävlingskalendern.
• Inom rimlig tid (två veckor) inbetala tävlingsavgiften (start-20:an) på Svenska Skyttesportförbundets Bankgiro Nr. 5779-1287. På talongen skall anges klubb, tävling, datum, antal
skyttar samt beloppet.
Detta PM är antaget av Lerduvesektionens styrelse och gäller från 2017-01-01.
Svenska skyttesportförbundet
Lerduvesektionen

Sporting Bilaga
För Sportinggrenarna gäller förutom vad som allmänt nämnts i texten här ovan följande
rekommendationer:
• Att banan svårighetsmässigt bör avpassas så att elit nivån skjuter nästan full poäng vid
tävlingar av bredd/rekryterings typ (vanligen benämnda SM Kval). Svårighetsgraden
bör/kan höjas vid tävlingar av typen LLT, Grand Prix samt SM. Dock aldrig högre svårighetsgrad än vad som är brukligt vid motsvarande typer av tävlingar arrangerade vid internationella mästerskap. Överdrivet svåra tävlingar på de olika nivåerna tävlingarna syftar
till, t.ex. typ rekrytering är olämpligt och därmed direkt förbjuden.
• Att skjutvinklar, skjutavstånd, typ av mål samt målens hastighet, bör omfattande varieras
på lämpligt sätt. Samtidigt ska alla målen vara väl synliga för alla åldersgrupper, samt vara
skjutbara under så lång (läs rimlig) tid att rena kastskott och orimliga chansningar inte behöver göras.
• Att banans svårighetsgrad inte nämnvärt förändras under pågående tävling. Bygg stationerna med tanke på att förebygga solens, vindens och eventuell nederbörds påverkan av
skjutförhållande och då det gäller nederbörd att kastmaskinernas funktion inte försämras
(vädersäkra utrustningen).
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• Att säkerheten beaktas så att skjutstationerna verkligen är säkra. Säkerställ att alla d.v.s.
deltagarna, funktionärerna samt publiken, i alla situationer upplever stationerna och dess
omgivning otvetydigt säkra.
• Att skjutstationerna anpassas så att då deltagare/skjutlag väl har passerat angiven start
station det inte bildas nämnvärda köer längs resten av banan.
• Att all materiel som arrangören ämnar använda sig av under tävlingen, inför tävlingsstarten ska vara väl underhållna så att onödiga störningar undviks.
• Att det alltid finns minst en serviceman till kastmaskinerna snabbt tillgänglig. Självfallet
ska denne ”mekaniker” vara fullt införstådd med funktionen och justering av alla de typer
av kastmaskiner som användes under tävlingarna.
• Att alla stationer är utrustade med väl fungerande kommunikation (radio/mobil). Om behov av service uppstår ska stationsbefälhavaren, på så vis alltid snabbt kunna komma i
kontakt med tävlingsledning och servicepersonal.
• Att stationerna skjuts i av arrangören angiven ordningsföljd. Endast tävlingsjuryn kan
medge undantag i fall av maskinhaveri eller annan omständighet som kan orsaka fördröjning.
• Att alla domare/stationsbefäl har fått tillfredställande och liktydig information.
• Stationspersonal skall vara väl införstådd med regelboken och de olika reglernas tillämpning.
• För att spara in på funktionärer kan arrangören använda sig av metoden att man låter
skjutlaget trycka ut duvorna, döma och föra protokoll. Det sker genom att alla utom aktuell skytt är uppmärksamma och dömer. Skjutlaget utom skytt skall enas om träff eller bom
enligt aktuellt reglemente.
• Compak SM-kvaltävling
SM-kval är alla tävlingar, oavsett omfattning, som av medlemsförening utlyses i Skyttesportförbundets tävlingskalender.
Så även alla former av mästerskapstävlingar.
• Compak
En grundläggande regel är att varje serie i en Compaktävling ska vara unikt utformad.
Duvpresentation och skjutprogram ska varieras. Förslag och regler för inställningar och
skjutprogram finns i Fitasc Compak Sportingreglementet.
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