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Välkomna!

• Finalen i SvUC är en efterlängtad händelse, och 

vi hoppas att det ska bli den trevliga fest vi alla 

vill ha.

• Regelboken finns för att vi ska få rättvisa

tävlingar, och då rättvisa för alla!

• Det finns regler i regelboken som vi kanske inte 

håller jättehårt på i SvUC, men det kan ändå 

vara bra för skyttarna att lära sig rätt.

• På SM i Umeå följer vi regelboken striktare!
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Ny ISSF regel:

• Kommandon för kvalificeringsomgång:

• “Skyttarna till skjutlinjen”

• Under tio (10) minuter får skyttarna bära fram och 

plocka iordning sin utrustning på sina skjutplatser. 

• “15 minuters förberedelse och provskottstid START”
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Några regler att tänka på
• Skyttarna får tillträde till banan, 

• Inget tillträde ïnnan ”Skyttarna till sina platser”

– Inte ens ”bara ställa in väskan”

• SvUC: Ledare får vara inne på FOP under de 10+15 min före 

match

• Ledare går ut i slutet av provskott, man måste inte cocha sista 

sekunden..

• Vid frågor, skytt räcker upp handen

– Hjälp till att hålla koll

• Visa hänsyn till andra, men alla måste acceptera att 

andra skyttar, funktionärer o Jury rör sig på banan

• När skjutlaget klart

– Snabbt ner med pistoler, arrangören behöver banan
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Några regler att tänka på

• ISSF dresscode tillämpas inte, men när tillämpligt 

vänj skyttarna. 

– Hela kläder, ej cammo/ militär eller jeans

– Träningskläder funkar bra!

– Gäller även coach på FOP!

– Finalen 2023: inga kängor för stående skyttar 

(anklarna får inte vara täckta av sko, inte stå i 

strumplästen)

• Tuber får inte bytas på FOP
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Skjutställning sittande:

• Korta sidan av stödet mot skytten

• Armarna ska vara raka

• Endast punktstöd under handlederna, inte vila 

underarmarna mot stödet.

• Inga gropar att fästa kolven i.

• Egna stöd ska godkännas av utrustningskontroll
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Skjutställning sittande:
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a. Sittande 

Sittande skyttar i klasserna LP 11 och LP 13 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 25mm 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, laddarm, 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.



Krångel

• Lär skyttarna att 

– Det blir fel i elektroniken ibland.

– Misstänks felaktig registrering, tala om att de ska 

räcka upp handen o invänta funktionär så reder vi ut 

det.

– När de skjutit klart, sätt i säkerhetsflagga och gå till 

sekretariatet så får de en utskrift (de behöver inte be 

om lov för det).
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Ibland är det mycket jobb..
• De som inte har skyttar i nästa lag får jättegärna 

anmäla sig att hjälpa till med tavelbyten o ställa 

iordning banan.
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Ledarmötet 2023
• Enligt beslut i fjol arrangeras ledarmötet på distans 

några veckor efter finalen, tid anslås i Töreboda
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Utbilda ledare före
• Domarkurs, ligger i utbildningskalendern. WEB 

utbildning 
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https://educationwebregistrati

on.idrottonline.se/home/inde

x/1607564

Ny regelbok är aviserad 1 mars, vi 

kommer att översätta och sedan 

bjuda in till grund- och 

repetitionskurser under året. 

Bra kunskaper för ledare!

https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1607564
https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1607564
https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1607564
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Tack för ER insatts, nu kör vi!
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