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50m tre ställningar  

Individuellt 

Reglemente, se även kap 6 
Tävlingar arrangeras för män, kvinnor, herrjunior respektive damjunior.  
 
 Kvalificering, del 1 
Varje skytt skjuter 15 skott med heltalsmarkering i varje ställning i 
turordningen, knä, ligg, stå (totalt 135 skott/lag) under en skjuttid av 50 
minuter. Ställningsbyten ingår i skjuttiden och görs individuellt. Skytten byter 
mellan prov/match vid ställningsbyte. 
Lagresultatet är summan från alla tre skyttarna och lagresultat redovisas, 
särskiljning sker på totalen. De åtta bästa lagen går vidare till grundomgång del 
två. 
 
Kvalificering del 2 
Efter 15 minuters paus när ev protester reds ut och banan iordningställs. De lag 
som kvalificerat sig till omgång två flyttas till samma del av banan. Och lottas 
lagvis med en tom plats mellan varje lag (SvSF löses på enklaste sätt utifrån 
bankapacitet, lika många skyttar/ lag bör skjuta i varje skjutlag om banan har 
färre än 24 platser).   
Alla resultat nollställs 
Lag som inte går vidare till omgång 2 ska avlägsna sin utrustning från banan. 
 
Skjutledaren kommenderar ”Intag era platser” 10 minuter före starttiden, 
skyttarna har då fem minuter på sig att placera sin utrustning på skjutplatsen. 
Fem minuter före kommendera ”Fem minuters förberedelse och 
provskottstid Start”. Skyttarna får skjuta hur många provskott i vilka 
ställningar de vill. 
 
Omgång 2 kan genomföras genom att skyttarna behåller sina skjutplatser, i 
sådana fall kommenderas ”intag era platser” 8 minuter före start och tre minuter 
för förberedelser innan provskottstiden om 5 minuter startar. 
 
Efter ”Provskottstid stopp” ställs tavlorna för match och skjutledaren 
kommenderar ”Start”.  
Varje skytt skjuter tio (10) skott i varje ställning i turordningen knä, ligg, stå. 
Totalt 90 skott per lag under skjuttiden på 35 minuter. 
 
Liksom under omgång 1 är skytten ansvarig för att genomföra justeringar av 
utrustning och att ställa om tavlan mellan prov/ match för de olika 
ställningarna. Lagens resultat rankas och de fyra högsta resultaten går vidare 
till final (medaljmatcher). De två bästa lagen möts i guldmatch och lagen 
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rankade som nr3 och 4 möts i bronsmatch. 
 
Final (medaljmatcher) 
Bronsmatchen genomförs först, matcherna genomförs på samma sätt och 
kommandon anpassas efter vilken match som genomförs. Alla 12 skyttarna 
med all utrustning måste anmäla sig vid förberedelseområdet 30 min före start 
av bronsmatchen. Varje lag får ha en coach. Om inte alla skyttarna anmäler sig i 
tid ska två poäng dras från första serien för laget. 
Om prisutdelning följer direkt efter finalen ska skyttarna även ha klädsel för 
ceremonin. Jury genomför utrustningskontroller så fort skyttarna anmält sig. 
Bib (nummerlappar) används ej under finalen. 
 
Coach ska vid anmälningstiden anmäla vilken skytt som ska skjuta vilken 
ställning under medaljmatchen. I varje enkelskottsserie fördelas 2 poäng på 
varje ställning, totalt 6 poäng. 
 
Skyttar och/eller coacher för bronsmatchen får 15 minuter före final ställa fram 
sin utrustning på finalbanan och lämnar därefter banan. Lagen för respektive 
match inklusive coach ställs i turordning upp för inmarsch 10 minuter före 
starttid. 
 
Lag med högst placering placeras till vänster. 
 
Genomförande medaljmatch 
För varje enkelskott under 50 sekunder skjuter respektive skytt ett skott, med 
decimalmarkering. Vinnare av varje ställning får två (2) poäng (eller 1 vid lika). 
Lag som först ensamt når 46 poäng vinner matchen.  
 
Kommandon 
10 minuter före starttid kommenderas ”Skyttarna till skjutlinjen”. 
Skyttarna har 60 sekunder på sig att ställa sig i ordning, därefter kommenderas: 
”Fem minuter förberedelse- och provskottstid”. 
Efter 4 min 30 sek ” 30 sekunder”, 
Efter 5 minuter ”Stopp” 
 
Därefter genomförs presentation av lagen. 
”Intag era platser” 
efter en minut 
”För första/nästa skott, ladda.. 5 sek paus… Start” 
När alla skjutit eller efter 50 sek, ”Stopp” 
 
Totala poängen för lagen kommenteras vid varje serie, förfarandet upprepas 
tills något lag har minst 46p och skjutledaren kommenderar ”Resultaten är 
slutgiltiga, vinnare av bronsmedalj är lag..”.  
 
Guldmatchen genomförs enligt samma procedur. 
 
Varje lag får anmäla funktionsfel en gång under medaljmatch. En minut medges 
för reparation eller byte av icke fungerande gevär innan medaljmatchen 
fortsätter 
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Felaktiga skott 
Skott under kvalificering före ”Start av förberedelse och provskottstid” eller 
efter ”Stop” bestraffas med -2p i första tävlingsskottet. Felaktiga skott under 
medaljmatcher markeras som bom (0p), Övriga bestraffningar enl ISSF regler. 
 


