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300m tre ställningar  

Individuellt 

Reglemente, se även kap 6 
Tävlingar arrangeras för män, kvinnor, herrjunior respektive damjunior.  
 

Allmänt  

1. Disciplin Gevär 

 

2. Typ av gren Individuellt 

 

3. Benämning  300m tre ställningar. 

 

4. Antal skyttar  Beroende av antalet anmälda och bankapacitet, om det är fler än  

                      ett skjutlag, ska det vara minst 30 minuter mellan stopp i skjutlag  

                      och att nästa lag kallas till skjutlinjen.  

                        

                      Om det är två eller flera skjutlag, ska skyttarna fördelas genom  

                      lottning. 

5. Format Respektive skjutlag: 

 Skyttarna kallas till skjutlinjen 20 minuter före start och förbereder  

       sig för knä. 

 Femton minuters förberedelse och provskottstid. 

 Skyttarna skjuter en 60- skottsmatch (3*20) under 90 minuter i  

        turordningen knä-ligg-stå. 

6. Tavlor  Tävlingen skjuts på EST (SvSF: Vid skjutning på papper                                                                 

                      enl lämpliga anpassningar). 

7. Banor            Skjutlagen skjuts på skjutbanan. 

 

8. Särskiljning Särskiljning för kvalificering till final sker enligt    

                      regel 6.15. 

 

9. Markering Heltal. 
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10. Funktionsfel Funktionsfel hanteras enligt regel 6.12.  

 

11. Genomförande  Skyttarna fördelas enligt startlista. 

 

Om det är fler skyttar än vad bankapaciteten medger, fördelas 

skyttarna i två eller flera skjutlag. 

 

Skyttarna kallas till skjutlinjen 15 minuter före start. 

 

Förberedelse och provskottstiden är tio minuter. 

 

Match: Skyttarna skjuter en 60 skottsmatch (3*20) under 90 

minuter, i följd Knä-Ligg-Stå. 

 

Särskiljning sker genom högsta resultat i stå, följt av knä, 

sedan ligg enligt ISSF regler för bakåträkning. 

 

12.  Förberedelse och provskottstid 

                           Tio minuter för förberedelser och ett obegränsat antal provskott. 

  

13. Kommandon      15 minuter före start, kallas ”Skyttarna till skjutlinjen” 

 

Fem minuter, där skyttarna ställer iordning sin utrustning 

 

”Tio minuters förberedelse- och provskottstid, Start” 

 

Efter 9 min, 30 sek, ”30 sekunder” 

 

Efter 10 min ”Stopp” 

 

30 sekunder där tavlorna iordningställs 

 

”Start” 

 

Efter 80 min, ”tio minuter” 

 

Efter 85 min, ”fem minuter” 

 

Efter 90 min ”Stopp, Patron ur”                        
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14. Resultatlista        Vinnare är den skytt som har högst resultat av alla skjutlag. 

15. Presentation av medaljörer 

                             Efter att matchen skjutits klart, och särskiljning är klar och inga    

                             protester föreligger, ställs medaljörerna upp för fotografering  

                             och tillkännagivande. 

16. Musik och publikstöd 

Under kvalificeringsomgångar ska det spelas musik (SvSF  
OBS STIM regler). 

17. Bestraffningar     Alla bestraffningar enligt ISSF regelverk. 

18. Oegentligheter  ISSF Allmänna tekniska regler gäller i alla övriga fall som  

                            inte särskilt regleras i detta reglemente och reds ut av   

                            banjury.   

 

 

Översättarens kommentar: ISSF original finns text som relaterar till medaljmatcher (slarv vid 

kopiering av text från annat regl), och är avskrifter av allmänna tekniska reglementet, därav 

stämmer inte numrering på slutet. Dessutom anges olika tider, tills vidare är tider under 13 de 

som gäller.  

 


