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1 Reglementen 

Regler och bestämmelser finns på SvSF hemsida under ”Regler och bestämmelser”  
För nationella pistoltävlingar tillämpas regler i följande ordning: 

1. SvSF Stadgar 
2. SvSF Allmänna bestämmelser 
3. Detta Tävlings PM 
4. Särskilda förfaranden enligt procedurer, lathundar mm  
5. ISSF reglemente kap 8 Pistol, svensk översättning 
6. ISSF reglemente kap 6 allmänt, svensk översättning 

 
Övriga avvikelser ska anges i inbjudan och meddelas av skjutledare före varje skjutlag. För 
Ungdomstävlingar/klass i luftpistol tillämpas Reglemente för Svenska Ungdomscupen. 

2 Inbjudan 

Inbjudan ska publiceras i IndTA/ SvSF Tävlingskalender och bör vara berörda klubbar tillhanda 

senast 3 veckor före sista anmälningsdag. Starttider bör meddelas senast 1 vecka före tävlingen eller 

snarast efter anmälningstidens slut. 

Följande information bör finnas med i inbjudan:  

• Arrangerande förening, tävlingsledarens namn, telefon och e-postadress. 

• Plats (med vägbeskrivning), dag, tid och telefon till tävlingsplatsen. 

• Discipliner, individuellt och lag 

• Klassindelning, se 11 

• Tid för skjutlag och finalskjutning (kan även anges i startlistan) 

• Sista anmälningsdag  

• Startavgifter, se rekommendation nedan 

• Priser, se 5 

• Servering och annan service 

• Övernattningsmöjligheter 

 

Om arrangören vill begränsa antalet deltagare, skall det framgå tydligt i inbjudan hur urvalet kommer 

att ske (t.ex. enligt ranking eller ”först till kvarn”). 

3 Jury 

• Vid SM ska Pistolsektionen utse ordförande i juryn.  

• Vid SM är ordförande i jury även teknisk delegat (TD), och ett stöd för arrangören i planeringen. 

• Vid SM ska juryn bestå av minst tre licensierade domare.  

• Vid Regionmästerskap och rankingtävlingar ska en licensierad domare vara ordförande i juryn. 

• Vid DM bör en licensierad domare vara ordförande i juryn. 

• Result, timing & scoring (RTS) Jury kan bestå av banjury eller av markör + skrivare + jury-

ledamot. 

 

Skytt får vara medlem i Jury (gäller ej SM), men får inte döma i egen sak. En aktuell förteckning över 

licensierade domare, internationellt (A/B) såväl som nationellt (C), hittar du på förbundets hemsida 

under ”Regler och bestämmelser”. 
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4 Rekord 

Krav på tävling och förutsättningar för att kunna sätta svenska rekord finns i SvSF Allmänna 

bestämmelser. Arrangören är ansvarig för att rekordrapportering sker till SvSF pistolsektion vid nya 

eller tangerade svenska rekord. Blankett finns på SvSF hemsida. Förteckning över aktuella svenska 

rekord finns på SvSF kansli och hemsida. Distriktsrekord rapporteras till SDF-styrelsen. För gällande 

distriktsrekord kontaktas respektive SDF. 

5 Startavgifter 

  SM Veteranmäster-

skap  

REGM, KVAL & DM 

Rekommenderad startavgift 150 - 300 100 - 150 50 - 150 

 

Minst 50% av startavgiften ska gå tillbaka till skyttarna i form av priser. Den lägre startavgiften, 

gäller då endast mästerskapstecken och inga hederspriser delas ut. Efteranmälan kan ske i mån av 

plats. En extra avgift om högst 20% av ordinarie avgift kan då tas ut. 

6 Resultatlistor 

Resultatlistan ska innehålla följande: 
• Tävling 
• Tävlingsdag 
• Arrangör 
• Tävlingsledare 
• Jury (ange eventuellt domarlicensnummer) 
• Skyttens namn, IID, Klubb, Resultat  
• Uppgift om vem som upprättat listan. Resultatlistan ska snarast, dock senast två dagar 

efter genomförd tävling, publiceras i IndTA. 

7 Rankingtävling 

Internationella tävlingar upptagna i ISSF, ESC eller NSF tävlingskalendrar, SM, RegM, centrala 
och regionala kval samt DM är rankinggrundande. Övriga nationella tävlingar är 
rankingtävlingar om alla regler i detta PM uppfylls. Rankingtävlingar ska genomföras på samma 
bana, d.v.s. inte som telefonmatcher eller hemmabanetävlingar. Max två matcher/gren/dag är 
rankinggrundande. 
 
Begränsning av antalet startande i tävling bör undvikas och få inte göras för att skapa utrymme 
för ytterligare en tävling under samma dag. 

8 Tävlingslicens 

Svensk skytt ska inneha tävlingslicens, se SvSF Allmänna bestämmelser. Vid anmälan ska 
skyttens tävlingslicensnummer anges. Aktuell status på tävlingslicens för skyttar finns i IndTA/ 
Tävlingskalendern. 

9 Utrustningskontroll 

Kontroll av utrustning ska ske enligt SvSF Riktlinjer för utrustningskontroll. Det är skyttens 
skyldighet att all utrustning som ska användas under tävlingen uppfyller reglementet och blir 
uppvisad vid utrustningskontrollen, om så krävs. 
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10 Dopingkontroll 

Om Riksidrottsförbundets dopningskontrollanter genomför kontroll vid tävling är det tävlings-
arrangörens skyldighet att hjälpa till med kontrollen, ex vis att avsätta lokal. 

11 Klassindelning 

11.a Klassindelning för hederspriser 

Grenar Klass 3 Klass 2 Klass 1 
Fripistol (öppen klass) 540 520 nybörjare 

+ övriga 

Snabbpistol (öppen klass) 550 535 - “ - 

Grovpistol (öppen klass) 565 545 - “ - 

Sportpistol H 570 550 - “ - 

Sportpistol D 560 540 - “ - 

Standardpistol H 

 

550 530 - “ - 

Standardpistol D 535 515 - “ - 

Luftpistol H 560 540 - “ - 

Luftpistol D 550 520 - “ - 

Lp stöd - - - 

 
De resultat i poäng, som anges i tabellen är minimigränser för att nå respektive klass. 
 
Klassning sker på grundval av skjutresultat från tävlingar närmast föregående kalenderår och 
gäller för ett kalenderår i taget. För 10m-grenar är 1 augusti brytpunkt. Resultatet ska ha 
uppnåtts vid minst ett tillfälle på Rankingtävling. Klass 1-skytt, som en gång uppfyllt kravet att 
flyttas upp till klass 2 kan aldrig flyttas tillbaka till klass 1. För att stanna kvar i klass tre måste 
dock minimigränsen för klass tre uppnås föregående år. 
 
Skytt tillhörande klass i grovpistol klassas automatiskt i samma klass i sportpistol och tvärtom. 
Varje förening ansvarar för att dess skyttar anmäls i rätt klass. 

Benämningen H/D klass används endast när det finns både herr- och damklass i grenen. 

11.b Ungdomsklasser 

Klassindelning enligt nedan gäller hederspriser: 

• Herrjunior äldre, de som under året fyller 18-20 år 
• Herrjunior yngre, de som under året fyller högst 17 år 
• Damjunior äldre, de som under året fyller 18-20 år 
• Damjunior yngre, de som under året fyller högst 17 år 
• Lp15 P & F – luftpistol – skytt som under året fyller högst 15 år. 40 skott, stående utan 

stödhand. 
• Lp13 – luftpistol – skytt som under året fyller högst 13 år. 40 skott, sittande med stöd. 
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• Lp11 – luftpistol – skytt som under året fyller högst 11 år. 40 skott, sittande med stöd. 

11.c Veteranklasser 

• 45, skytt som under året fyller 45-54 år 
• 55, skytt som under året fyller 55-64 år 
• 65, skytt som under året fyller 65-69 år 
• 70, skytt som under året fyller minst 70 år 

11.d Sammanslagning av klasser 

Sammanslagning av herr- och damklass får inte ske, men dam får anmäla sig i herrklass. 
 
Skytt kan erövra mästerskap oavsett om han/hon tävlar i klass 1, 2 eller 3. Skytt i Veteran-
klasserna (H/D 45 och äldre), tävlar endast i denna klass. Ex: en dam som tävlar i D65 kan inte 
bli distriktsmästare i damklassen etc. 
 
Svenska ungdomscupens (SvUC) klasser (se reglemente för SvUC) används enbart vid SvUC-
tävlingar. Vid övriga tävlingar tillämpas klasser enligt ovan. Vid ex vis DM får skytt räkna start 
både i Ungdomsklass (SvUC) och Juniorklass (Junior DM). 

11.e LP Stöd 

LP stöd (40 skott) är en öppen klass för skyttar som under året fyller minst 14 år. Sittande 
skyttar får använda skyttestöd (typ Norma) eller liknande stöd med liknande mått och 
materialslag. Egna kuddar får användas om de är godkända av skjutledaren. Stödet ska ha släta 
ytor, ev håligheter max 25 mm breda. Skytt får inte stödja pistol i grop. Den korta ryggen av 
kudden ska vara vänd mot skytten. Luftpistolens kolv ska vila framför kuddens högsta punkt 
och bilda ett trebentstöd tillsammans med skyttens handleder. Luftpistolen hålls med raka 
armar och tvåhandsfattning runt kolven. Luftpistolens pipa, varbygel eller förstock får inte vila 
på kudden. 
 
Ingen av skyttens kroppsdelar får vila mot skjutbordet (skjutbänken). Stöd av klyktyp eller 
liknande är inte tillåtna. Arrangerande förening meddelar i inbjudan vilken typ av skyttestöd 
som tillhandahålls på tävlingsplatsen. 

12 Mästerskap 

Mästerskap arrangeras som Svenskt mästerskap (SM), Riksmästerskap (RM), Regions-
mästerskap (RegM) eller Distriktsmästerskap (DM). Föreningar uppmanas att arrangera 
Klubbmästerskap (KM) i alla grenar. 

12.a Mästerskapsklasser 

Gren SM RM RegM DM Klasser för 
hederspris  

Anmärkning 

Luftpistol  
Herr x  x x 1,2,3   

Dam x  x x 1,2,3   

Herrjunior x  x x Ä och Y  

Damjunior x  x x Ä och Y   



Tävlings-PM Pistol 
  Gällande från 2020-10-01 

  

 

6 
 

Gren SM RM RegM DM Klasser för 
hederspris  

Anmärkning 

Veteraner  x x x    

Lp 13  x      

Lp 15 P & F  x     

Herrlag x  x x   3 deltagare 

Damlag x  x x   3 - " - 

Herrjuniorlag x  x x   2 - " –  

Damjuniorlag x  x x   2 - " - 

Falling target 

Herr x  x x 1,2,3  

Dam x  x x 1,2,3  

Herrjunior x  x x Ä och Y  

Damjunior x  x x Ä och Y  

Herrlag x  x x   3 deltagare 

Damlag x  x x   3 - " - 

Herrjuniorlag x  x x   2 - " –  

Damjuniorlag x  x x   2 - " - 

Snabbluftpistol 

Senior (öppen) x  x x   

Lag  x  x x   3 deltagare  

Junior (öppen) x  x x   

Juniorlag  x  x x   2 - " –  

Standardpistol 

Herr x  x x 1,2,3   

Dam x  x x 1,2,3   

Junior  x  x x Ä och Y Gemensam HJ o 
DJ  

Veteraner  x x x    

Herrlag  x  x x   3 deltagare 

Damlag x  x x   3 - " - 

Juniorlag  x  x x   2 - deltagare 
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Gren SM RM RegM DM Klasser för 
hederspris  

Anmärkning 

Sportpistol 

Herr x  x x 1,2,3   

Dam x  x x 1,2,3   

Herrjunior x  x x Ä o Y   

Damjunior x  x x Ä o Y   

Veteraner  x x x    

Herrlag x  x x   3 deltagare 

Damlag x  x x   3 - " - 

Herrjuniorlag x  x x   2 - " - 

Damjuniorlag x  x x   2 - " - 

Grovpistol 

Senior (öppen) x  x x 1,2,3  

Lag x  x x 1,2,3 3 deltagare 

Veteraner  x x x   

Snabbpistol 

Senior (öppen) x  x x   

Lag  x  x x   3 deltagare  

Junior (öppen) x  x x   

Juniorlag  x  x x   2 - " –  

Veteraner  x x x    

Fripistol  

Senior (öppen) x  x x   

Lag x  x x  3 deltagare  

Junior (öppen) x  x x Ä o Y  

Juniorlag x  x x   2 - " –  

Veteraner  x x x    

Mixade lag 

Luftpistol, senior x  x x  2 deltagare, m&k 

Luftpistol, junior x  x x  2 deltagare, f&p 

 

Beslut om vilka grenar som har SM- och DM-status fattas av Riksidrottsförbundet efter förslag 
från SvSF. Beslut om vilka grenar som har RegM-status fattas av SvSF Förbundsstyrelse. 
  
Om man vid SM och RegM ska delta i lag ska man individuellt tävla i samma klass. Vid DM kan 
SDF tillåta blandade lag. Rekord endast kan sättas av "rena" lag. 
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Om det inte finns tillräckligt många deltagare för att grenen ska kunna räknas som mästerskap 
får skytten tävla enligt följande: 

• en damjunior får anmäla sig i första hand som dam, i andra hand som junior och i sista 
hand som herre. 

• en herrjunior eller dam får anmäla sig som herre 

12.b Mixade lag 

Disciplinen Mixade lag genomförs i luftpistol. Det är även tillåtet att arrangera tävlingar i 
mixade lag som rankinggrundande tävlingar. 

Lagen ska bestå av en skytt av vardera kön. Juniorer tillåts delta i seniorlag. För veteraner gäller 
samma regler som vid Veteranmästerskapen, dvs att laget tävlar i den klass som den yngsta 
lagmedlemmen tillhör. 

12.c Finaler 

Vid SM ska, och vid RegM och DM bör, finalskjutningar genomföras. Final genomförs enligt 
följande: 

• Luftpistol: herrar, damer, herrjuniorer, damjuniorer, mixade lag. 
• Falling target: herrar, damer, herrjuniorer, damjuniorer. 
• Snabbluftpistol: senior, juniorer. 
• Snabbpistol: senior, juniorer. 
• Sportpistol: damer, damjuniorer. 

 
Finaler genomförs med 8 deltagare förutom för snabbpistol och snabbluftpistol som har 6 
deltagare. I tävling med final avgör finalen placeringen av skyttarna för hederspriser. Final-
procedurer för papperstavlor finns på SvSF hemsida. 

12.d Centrala kval 

Sektionen ansvarar för att tillsammans med SDF:en att utse arrangörer för Centrala kval. 

12.e Flytt av tävling 

RegKval, RegM och Centrala kval får inte flyttas i tiden utan sektionsstyrelsens medgivande. Det 

åligger den regionansvarige att ordna arrangör till regiontävlingarna. 

12.f Deltagare utom tävlan 

Den som så önskar (gäller t ex skyttar från utländska föreningar/landslag vid SM eller skytt från 
annat distrikt som deltar vid DM) får delta utom tävlan och skjuter om hederspris och 
rankingpoäng. Gäst får inte delta i final. Deltagande utom tävlan sker i mån av plats och utifrån 
arrangörens förutsättningar.  

13 Svenska Veteranmästerskapen 

a. SvM arrangeras i åldersklasser: H/D 45, 55, 65, 70och 75. 
b. Lagtävlingar: 2 deltagare per lag med tävling i klasserna 45, 55, 65, 70 och 75. 

Sammanslagning får ske på så sätt att laget då tävlar i den yngste deltagarens klass. Ex 
en skytt i H/D 45 kan bilda lag med en skytt i H/D 75 och laget tävlar då i klass 45. Alla 
lagtävlingar är mixade.  

c. Fripistol skjuts om 60 skott under 75 minuter (EST), 90 minuter (markörgrav) 
d. Luftpistol skjuts om 60 skott under 75 minuter (EST), 90 minuter (papperstavlor) 



Tävlings-PM Pistol 
  Gällande från 2020-10-01 

  

 

9 
 

 

14 Skjutning på 50m bana utan EST/grav 

Skjutning på 50m bana utan Elektronik/Transportörer/automater/markörgrav: 

• Skjutningen genomförs i en provserie samt 7 st 10-skottsserier om vardera 15 min.  
• Skytt kan disponera 2 tavlor och ansvarar själv för att 10 skott skjuts per tavla och för 

spegelbyte.  

15 Parasportskyttar 

Alla tävlingar är öppna för parasportskyttar. Skyttarna skjuter med eventuellt stöd enligt World 
Shooting Parasport (WSPS) regler för pistolskytte. 
 
Skyttar som inte är klassade i SH1 deltar på tävlingar upp till RegM efter bästa förmåga, stöd 
tillåts efter rådfrågan med skjutledare. För start i SM ska tillstånd inhämtas från sektionens 
tekniske delegat. 

16 Övrigt 

a. Synpunkter på detta PM sänds till sektionen, sekr.pistol@skyttesport.se alt. 
ordf.pistol@skyttesport.se.  

b. Ändringar i Tävlings PM fastställs av Pistolsektionen årligen. Nytt PM publiceras i 
september och börjar gälla från 1 oktober. 

mailto:sekr.pistol@skyttesport.se
mailto:ordf.pistol@skyttesport.se

