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D.1.0

BANER
Falling Target skydes på godkendte 25 m baner.

D.2.0

SÆSON
1. januar til 31. december

D.3.0

(jf. pkt. 6.3)

VÅBEN
22P:
22FP:
32R:
32FR:
32P:
32FP:
GP:
GPF:
GR:
GRF:

Kal. 0.22” LR pistol
Kal. 0.22” LR pistol, FRI
Kal. 0.32” revolver
Kal. 0.32” revolver, FRI
Kal. 0.32” pistol
Kal. 0.32” pistol, FRI
Kal. 9 mm/0.38S pistol
Kal. 9 mm/0.38S pistol, FRI
Kal. 9 mm/0.38S/0.357 Revolver
Kal. 9 mm/0.38S/0.357 Revolver, FRI

Våben i klasserne 22, 32, SR og SP skal overholde de gældende ISSFregler for henholdsvis grov- og 25m pistol.
I klasserne FP, GPF og GRF må der anvendes pistol/revolver med
kompensator (mundingsbremse) samt optiske sigtemidler, herunder
rødpunktssigte. Aftræksvægten skal overholde ISSF’s krav.
D.4.0

SKIVER
I Kvalifikationsdelen og i Finaledelen anvendes runde cirkulære skiver
med en diameter på 200 mm +/- 6 mm. Skiverne skal i farve og kontrast
klart afvige fra baggrunden.
Skiverne skal være af en beskaffenhed og opstillet på en sådan måde, at
de ikke vælter på grund af almindeligt forekommende vindpåvirkning.
Skiver som indgår i Konkurrencedelen kan have anden størrelse og
(form), men skal opfylde samme betingelser som nævnt ovenfor. Ingen
skiver må dog i form, i silhuet eller i påtryk ligne mennesker eller dyr,
eller dele heraf.
Kvalifikationsdel
Der opstilles 5 skiver med ækvidistant afstand svarende til afstanden
mellem skiverne på en 25 m pistolbane. Skiverne anbringes i en højde
inden for banegodkendelsens tilstræbte træffeområde.
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Konkurrencedel
Skiveopstilling i henhold til banegodkendelsen.
D.5.0

SKYDEPROGRAM og AFVIKLING

D.5.1

Der skydes i tre afdelinger:
• Kvalifikations del
• Konkurrence del
• Finale del

D.5.2

Der skydes indtil 5 prøveskud på fast opstillet præcisionsskive.

D.5.3

Kvalifikationsdel:
3 serier à 5 mål, skydeafstand 25 m. Resultatet beregnes som summen
af de to bedste tider.

D.5.4

Konkurrencedel:
2 eller flere serier à 5 mål, skydeafstand 25 m eller kortere. Resultatet
beregnes som summen af de to bedste tider.

D.5.5

Finaledel:
Der skydes mand mod mand, bedst af tre serier på 2 x 3-5 mål,
skydeafstand 25 m eller kortere. Afvikles således at nr. 1 skyder mod nr.
8, nr. 2 mod nr. 7, nr. 3 mod nr. 6 og nr. 4 mod nr. 5.
De to inderste mål opsættes, således at de falder ind over hinanden, så
det umiddelbart fremgår, hvilken skytte der blev først færdig. Det inderste
mål skal træffes sidst. I modsat fald diskvalificeres skytten.
Den skytte, hvis faldmål ligger nederst, har vundet den pågældende
serie. Der skydes bedst af 3 serier.
Vinder 1/8 skyder mod vinder 2/7 og vinder 3/6 skyder mod vinder 4/5.

D.6.0

KLASSEINDDELING
22P:
22FP:
32R:
32FR:
32P:
32FP:
GP:
GPF:
GR:
GRF:

D.7.0

Kal. 0.22” LR pistol
Kal. 0.22” LR pistol, FRI
Kal. 0.32” revolver
Kal. 0.32” revolver, FRI
Kal. 0.32” pistol
Kal. 0.32” pistol, FRI
Kal. 9 mm/0.38S pistol
Kal. 9 mm/0.38S pistol, FRI
Kal. 9 mm/0.38S/0.357 Revolver
Kal. 9 mm/0.38S/0.357 Revolver, FRI

SKYDESTILLING
Fritstående med én- eller tohåndsfatning efter eget ønske.
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D.8.0

ANDRE BESTEMMELSER

D.8.1

Den til tidtagning afvendte timer skal afgive et tydeligt akustisk signal,
som kan høres ved anvendelse af almindelige høreværn. Timeren skal
angive tiden i sekunder med en inddeling på 1/100 sek.

D.8.2

Pistol/revolver må i klasse 22P, 32P og 22R kun lades med 5 patroner. I
de øvrige klasser er der ingen begrænsning. Genladning må først ske,
når kammeret er tomt.

D.8.3

Skytten må max. bruge 20 (tyve) sekunder pr. serie. Skydetider over 20
sekunder registreres som 20 sekunder.

D.8.4

Tyvstart i kvalifikationsdel og konkurrencedel:
Første gang gives en advarsel, og serien skydes om. Ved gentagelse tildeles en skydetid på 20 sekunder.
Tyvstart ved finaledel:
Skytten taber den pågældende omgang.
Disse regler er vedtaget af Dansk Skytte Unions Pistolsektion i august
2005 og er gældende fra 1. september 2005.
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