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REGLEMENT
FOR
PISTOLSKYDNING

Super Grov
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E.1.0

BANER
Super Grov pistolskydning skydes på 25m afstand på godkendte skydebaner indrettet
hertil.

E.2.0

SÆSON
I henhold til reglement for skydning i DSkyU § 6.

E.3.0

VÅBEN OG AMMUNTION
Våben
Der må kun anvendes pistoler / revolverer der opfylder ISSF reglerne for grovpistol.
Der må ikke anvendes lyddæmpere, men indbygget / påbygget mundingsbremse, og
portede piber, hvis max længde ikke overskrides, er tilladt.
Sigtemidler skal være korn og kærv, justerbare eller faste.

Ammunition

Pistol

Kaliber

25 m
grovpistol

0.40 S & W
0.44 special
0.45 colt
0.45 ACP

1.

Andre specifikationer

Der må kun anvendes standard fabriksladet ammunition
eller hjemmeladet med samme specifikationer.

Alle projektiler, der anvendes skal være fremstillet af bly eller et tilsvarende blødt
materiale. Kappeklædte eller delkappe kan anvendes, hvor banen er godkendt hertil.

E.4.0

SKIVER
Der skydes på de af ISSF godkendte 25m præcisionsskiver og duelskiver.

E.5.0

SKYDEPROGRAM
Der er 15 minutters forberedelsestid forud for den til enhver tid angivne skydetid. Det er
atletens pligt selv at kende skydetiderne.

Super Grov
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1. del. Præcision:
Prøveskud

5 skud. Skydetid 5 minutter.

Gældende serie:

6 x 5 skud. Skydetid 5 minutter per serie.
Markering efter hver serie á 5 skud.

2. del. Duel:

E.6.0

Prøveskud

5 skud. Skydetid 5 x 3 sekunder.

Gældende serie:

6 x 5 skud. Der skydes på duel anlæg med
skiven fremme 3 sekunder og væk i 7
sekunder. Markering efter hver serie á 5
skud.

KLASSEINDDELING
Klasse 1:
Damer og herrer, uanset alder – enhåndsfatning.
Klasse 2
Damer og mænd, uanset alder – tohåndsfatning.

E.7.0

SKYDESTILLING
1 eller 2 håndsfatning.

E.8.0

SIKKERHED
Der skydes efter ISSF’s regler med hensyn til skytternes optræden, sikkerhed og
banerne. Se ISSF’s Generelle Tekniske Regler 6.2.

E.9.0

REGLER
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Der er ikke tilladt at anvende:
Skydebriller, herunder almindelige briller med afblænding af det ene øje, øjeblænder,
skydehandsker eller stabiliserende og / eller støttende skydetøj.
Kikkert eller tilsvarende udstyr.
Det er tilladt at anvende
‐ alm. briller uden afblænding af nogen art.
‐ Dog anbefales brug af sikkerhedsbriller.
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