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1. Skydebaner
15 m pistol skydes på indendørsbaner
2. Sæson
I henhold til reglement for skydning DSkyU §1.
3. Våben
a. Fripistol:
1) Våbnet skal overholde ISSF reglement gældende regler for 50 m
fripistol.
b. Standardpistol:
1) Våbnet skal overholde ISSF reglement gældende regler for 25m
standardpistol.
c. Grovpistol
1) Våbnet skal overholde ISSF gældende regler for 25m Centerfire
pistol.
4. Skiver
a. Der kan anvendes enten papskiver som anvist i DSkyU tekniske
reglement. Eller der kan anvendes elektroniske markeringsanlæg, hvor
den elektroniske skivetegning og værdiregistrering opfylder DSkyU
tekniske reglement til aktuelle skydedisciplin og skive.
b. Fripistol:
1) Skiven skal opfylde størrelse- og målkrav som anvist jf. DSkyU
tekniske reglement pkt.3.2.3. (ISSF luftpistolskive)
c. Standard- og Grovpistol
1) Skiven skal opfylde størrelses- og målkrav jf. DSkyU tekniske
reglement pkt. 3.2.2 (Skive nr. 32).
5. Skydeprogram
a. Generel forberedelsestid:

5 minutter.

b. Fripistol
1)
2)
3)
4)

Prøveskud:
Ubegrænset antal.
Gældende skud
30 skud
Skydetid
60 minutter
Prøveskiven skal være tydelig markeret i øverste højre hjørne
(hvis der anvendes papskiver skal gældende skiver være
fortløbende nummereret)

c. Standard-og Grovpistol
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1)
2)
3)
4)

Prøveskud:
Ubegrænset antal
Gældende skud
30 skud
Skydetid
45 min
Prøveskiven skal være tydelig markeret i øverste højre
hjørne og hvis der anvendes papskiver skal gældende skiver
være fortløbende nummereret.

6. Klasseinddeling
a. I henhold til DSkyU reglement for aldersklasser for 15 m skydning.
7. Skydestilling
a. I henhold til DSkyU reglement for aldersklasser for 15 m pistol.
8. Afvikling
a. Skytten skal skyde på anviste standplads.
b. Skydningen starter og sluttet på banekommandørens kommando
Start/Stop.
c. Prøveskud skal være afviklet inde de gældende serier påbegyndes.
d. Gældende skiver skal skydes i nummerrækkefølge, med lavest nummer
først.
e. Først når Banekommandøren har efterset våbnet, må dette fjernes
fra standpladsen.
f. Skytten afhjælper selv funktioneringsfejl inden for skydetiden.
g. Kan skytten ikke afhjælpe fejlen, rettes henvendelse til banekommandøren
som noterer den forbrugte skydetid samt antal afgivne gældende skud og
tilkalder jury/dommer. Denne afgør, om skytten kan færdiggøre sin
skydning efter endt våbenreparation eller våbenbytte. (Eventuelt på et
andet skydehold, hvor der er plads.) Får skytten lov til at færdiggøre sin
skydning, tildeles den resterende skydetid. Færdiggøre skytten
skydningen, med et andet våben, eller har skydningen været afbrudt i over
15 minutter, har skytten ret til indtil 5 prøveskud og skal derefter afgive de
resterende gældende skud. Afviklingen skal ske inden for den resterende
skydetid.
9. Finale
Der afholdes ikke finaleskydning i 15 meter discipliner.
10. Holdsammensætning
a. Som anført i §3 i DSkyU reglement for skydning generelle regler.
11. Regler for indplacering
a. Der afholdes ikke om skydning om placeringer ved pointlighed.
Tillæg G til DSkyU reglement for skydning - 3

Ved pointlighed er det først antal x10, dernæst 10 skuds serie dernæst
anden sidste og så fremdeles indtil afgørelse er truffet. Såfremt der stadig
er points lighed tælles 10’er 9er osv.
11. Bemyndigelse
a. Ovennævnte regelsæt er besluttet og vedtaget på DSkyU årsmøde den 25
marts 2006 og efterfølgende revideret af P-SEK marts 2010 og januar
2016 samt januar 2018.
Reglementet er gældende fra 1. januar 2018.
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