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1. Mästerskapets syfte och mål
Lag SM önskar lyfta fram och låta föreningen komma i centrum, vi önskar också att medlemmarna ska jobba mera
tillsammans och känna stolthet över att representera sin förening. Detta ligger också väl i linje med det
förändringsarbete som RF önskar att vi som förbund ska göra för att bli mera attraktiva för medlemmar.

2. Reglementen
Regler och bestämmelser finns på SvSF hemsida under ”Regler och bestämmelser”
För denna tävling gäller i följande ordning:
Pistol
1. SvSF Stadgar
2. SvSF Allmänna bestämmelser
3. Reglemente för lag SM 10m (detta dokument)
4. Tävlings PM Pistol
5. ISSF reglemente kap 8 Pistol, svensk översättning
6. ISSF reglemente kap 6 allmänt, svensk översättning

Gevär
1. SvSF Stadgar
2. SvSF Allmänna bestämmelser
3. Reglemente för lag SM 10m (detta dokument)
4. Nationella regelboken gevär
5. ISSF reglemente kap 7 Gevär, svensk översättning
6. ISSF reglemente kap 6 allmänt, svensk översättning

3. Tävlingstid
Tävlingen arrangeras av sektionerna utsedd arrangör senast under andra kvartalet varje kalenderår.
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4. Anmälan
Inbjudan och anmälan ska finnas i IndTA senast 1 månader före tävling och anmälan stänger 1 vecka före tävlingen.
Senare anmälan i mån av plats. Startavgift 400 kr/lag. Varje förening får anmäla obegränsat antal lag.

5. Tävlingsregler
Varje lag disponerar en skjutplats där laget i valfri ordning skjuter provskott respektive match. Under provskott och
match får max 1 lagskytt och eventuellt en lagledare beträda skjutplatsen. All eventuell personlig utrustning förutom
vapen som skytten behöver för sin skjutning bär skytten med sig. Tävlingen ska genomföras på skytteanläggning 10
m som är utrustad med elektroniskt tavelsystem, EST.

•
•
•
•
•
•

a. Lagsammansättning
Laget ska ha en lagledare som i god tid före start av provskott bl. a anmäler skjutordning och skottfördelning
till arrangören
Lagledare får ingå i lag
Laget består av fem (5) skyttar
Båda könen måste vara representerade
Minst en skytt som är max 25 år
En skytt ska skjuta sittande med stöd enligt gällande reglemente. Denna skytt ska normalt tävla i
sittandeklass

b. Skottfördelning
En match omfattar 150 skott, med heltalsräkning. Skottfördelningen enligt nedanstående
• Sittande skytt ska skjuta 30 skott
• Varje stående skytt måste skjuta 25-40 skott
c. Tillträde till banan
75 minuter före matchstart får laget tillträde till skjutplatsen. Inga riktningsövningar får genomföras mer än att
sittande skytt tillsammans med lagledare får justera in stol och stöd. Om skjutbanans kapacitet tillåter, används
varannan bana och tom bana kan nyttjas av laget för vapen (med säkerhetsflagga) som inte används.
d. Provskott
Provskottstiden är 60 minuter, ett fritt antal provskott får avlossas. Lagledaren fördelar provskottstiden mellan
skyttarna.
e. Skjuttid
Skjuttiden för tävlingsmatch är 180 minuter.

6. Priser
Placering 1-3 erhåller en Riksmästarmedalj för lag till föreningen samt jetong till skyttar och lagledare. Hederspriser
till bästa fjärdedelen.

7. Övrigt
Inriktningen är att tävlingarna genomförs som ett samarrangemang mellan både pistol- och gevärsektionen. Detta
reglemente gäller från 2018-02-01 och till dess att annat beslutats.
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