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8.1

GENERELT

8.1.1

Disse regler er en del af ISSF's Tekniske Regler, og gælder for alle
pistolkonkurrencer.

8.1.2

Alle atleter, holdledere og officials skal være fortrolige med ISSF's regler, og
skal sikre at disse regler overholdes. Det er hver enkelt atlets ansvar at
overholde reglerne.

8.1.3

Når en regel refererer til højrehåndede atleter, gælder den omvendte regel
for linksatleter.

8.1.4
8.2

Med mindre en regel gælder specifikt for konkurrencer for mænd eller
kvinder, er den gældende for begge konkurrencer.
SIKKERHED
SIKKERHED ER AF ALLERYDERSTE VIGTIGHED.
Se Generelle Tekniske Regler – Afsnit 6.2.

8.3

BANE- OG SKIVESTANDARDER
Detaljerede skive- og banestandarder kan findes i de Generelle Tekniske
Regler – Afsnit 6.3. Krav for baner og andre faciliteter findes i de Generelle
Tekniske Regler – Afsnit 6.4.

8.4

UDSTYR OG AMMUNITION

8.4.1

Standarder for alle pistoler

8.4.1.1

Skæfter. For så vidt angår dimensioner og detaljer henvises til Pistol
Specifikationen, 8.12. of Pistol Tegninger (8.13).
a) Hverken skæftet eller nogen del af pistolen må udvides eller være
bygget på en sådan måde, at det kan give nogen form for støtte udover
hånden. Håndledet skal være synligt fri for støtte, når pistolen holdes i
den normale skydestilling. Armbånd, armbåndsur, håndledsbind eller
lignende genstande er forbudt på den hånd og arm, som holder pistolen
og
b) Justerbare skæfter er tilladt, forudsat at de er i overensstemmelse med
reglerne for den pågældende disciplin, når de er tilpasset atletens
hånd. Justeringer af greb er underlagt stikprøvekontrol, der udøves af
Udstyrkontrollen med henblik på at sikre, at reglerne overholdes.

8.4.1.2

Piber: Se Pistol Specifikationen, 8.12.

8.4.1.3

Sigtemidler:
a) Kun åbne sigtemidler er tilladt. Optiske sigtemidler, spejl-, kikkert- og
lasersigter samt elektronisk projicerede pletter eller lignende er forbudt.
b) Enhver sigteindretning, som er
affyringsmekanismen, er forbudt.
c)

programmeret

til

at

aktivere

Korn beskyttelse på forreste og bageste åbne sigte er ikke tilladt.
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d) 10m og 25m pistoler skal passe i målekasserne med sigtemidlerne
monteret på pistolen (se Pistol Specifikationen 8.12).
e) Korrigerende linser og/eller filtre må ikke anbringes på pistolen.
f)
8.4.1.4

Det er tilladt for atleten at anvende korrigerende briller og/eller filtre.

Elektronisk aftræk er tilladt, forudsat:
a) alle deres komponenter er fast sammenbygget med og indeholdt inden
for pistolens ramme og greb;
b) aftrækkeren aktiveres af den hånd, der holder pistolen;
c)

alle komponenter er til stede, når pistolen indgives til kontrol i våben- og
beklædningskontrollen;

d) at pistolen, med alle komponenter installeret, overholder reglerne for
dimensioner og vægt for den pågældende disciplin.
8.4.1.5

Hylsterfangere er tilladt, forudsat at pistolen fortsat er i overensstemmelse
med alle regler (mål og vægt), når hylsterfangeren er påsat. Dette skal
påføres udstyrskontrolkortet af udstyrskontrollen.

8.4.1.6

Bevægelses eller oscillations reduktionsystemer. Enhver enhed,
mekanisme eller system, der aktivt reducerer, bremser eller minimerer pistol
svingninger eller bevægelser, før skuddet er frigivet, er forbudt.

8.4.2

Måling af aftræksvægten
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Aftræksvægten skal måles omhyggeligt, med aftræksvægten ophængt nær
aftrækkerens midte, og med piben holdt lodret (Se figur). Aftræksvægten
skal placeres på en vandret overflade, inden den løftes op. Prøven skal
udføres af våben- og beklædningskontrollen. Aftræksvægten skal holde
under hele konkurrencen. Der gives højst tre (3) forsøg i at løfte vægten.
Hvis vægten ikke holder, kan pistolen kun genfremstilles, efter at aftrækket
er blevet justeret. Afprøvning af luft- og gasdrevne pistoler skal ske under
udløsning af drivgassen.
Test af aftrækker skal ske i henholde til nedenstående figurer. Der skal
anvendes en aftræksvægt med et metal- eller gummiblad. En rulle eller en
tilsvarende afrundet udformning må ikke bruges. Aftræksvægten skal være
forsynet med dødvægt uden fjedre eller andre anordninger.
Metal knivspids

Gummi knivspids

8.4.2.2

Den relevante aftræksvægt, som kan bruges ved stikprøvekontrol, vil også
blive stillet til rådighed for atleterne på banen før og under konkurrencerne,
og før finalerne, for at give dem mulighed for at kontrollere, at deres
aftræksvægt ikke har ændret sig, således at den er i strid med reglerne.
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8.4.2.3

Der skal foretages stikprøvekontrol af aftræksvægten umiddelbart efter
sidste serie i alle kvalifikationsrunder på 10 m og 25 m disciplinerne.
Stikprøvekontrol i Standardpistol sker efter 60 skud eller, hvis konkurrencen
afvikles i to runder (30+30 skud) efter hver delkonkurrence.
Jurymedlemmerne bør udvælge mindste en atlet fra hvert baneafsnit (eller
for hver otte standpladser for luftpistol) ved udtrækning af nummererede
lodder. Våben- og beklædningskontrollen skal derefter udføre afprøvningen,
inden våbnene lægges i deres kufferter. Der gives højst tre (3) forsøg til at
løfte vægten. Enhver atlet, hvis pistol ikke består prøven, skal diskvalificeres.
Det samme gælder, hvis en atlet, der er udvalgt til stikprøvekontrol, nægter
at lade sin pistol teste.

8.4.3

Standards for 25 m, 50 m og 10 m pistoler

8.4.3.1

25 m randtændingspistol og grovpistoler
a) Atleten skal anvende den samme pistol i alle runder og serier i en
disciplin medmindre den ophører med at fugngere;
b) Løbets kærnelinie skal passere over forbindelseshuden mellem
tommel- og pegefingeren på den hånd, der holder våbnet i den normale
skydestilling (se Pistol Tegning 8.12) og
c)

8.4.3.2

Løbslængden måles som følger (Se Pistol Specifikationerne 8.12.)

Halvautomatiske

Fra mundingen til bundstykket (pibe + kammer)

Revolvere

Kun piben (uden cylinder)

25 m randtændingspistol:
Enhver kaliber 5,6 mm (.22”) randtændingspistol med kammer til long rifle
patroner, med undtagelse af enkeltskudspistoler, og som er i
overensstemmelse med reglerne i pkt. 8.12. kan anvendes.

8.4.3.3

25 m grovpistol
Enhver centraltændingspistol, undtagen enkeltskudspistoler, med en kaliber
mellem 7,62 mm og 9,65 mm (.30” til .38”), som er i overensstemmelse med
reglerne i pkt. 8.12. kan anvendes:

8.4.3.4

50 m pistol
a) Enhver kaliber 5,6 mm (.22”) randtændingspistol med kammer til long
rifle patroner kan anvendes
b) Skæfter for 50 m pistol må godt dække hånden i det omfang de ikke
dækker håndleddet.

8.4.3.5

10 m luftpistol
Enhver 4,5 mm (kaliber 0.177 ) komprimeret luft, CO2 eller pneumatisk
luftpistol som er i overensstemmelse med Pistol Specifikationerne og Pistol
Tegning 8.12 må anvendes.
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8.4.4

Ammunition
Alle projektiler, der anvendes, skal være fremstillet af bly eller et tilsvarende
blødt materiale. Kappeklædte projektiler er ikke tilladt. Juryen kan udtage
prøver at atletens ammunition til undersøgelse.
Pistol

Kaliber

10 m
luftpistol

4,5 mm (.177”)

25 m
grovpistol

7.62 mm – 9.65
mm (.30”-.38”)

Af sikkerhedshensyn er high power
ammunition af typen ”Magnum” ikke tilladt.

50 m
fripistol

5.6 mm (.22”)

Randtændings long rifle.

5.6 mm (.22”)

Randtændings long rifle.
Silhouetdisciplinen: min.vægt på kuglen
2,53 g = 39 grains; minimumshastighed 250
m/sek, målt 3,0 m fra mundingen.

25 m
sportspistol

Andre specifikationer

8.4.4.1

Hastighedstest skal udføres med en kronograf (hastighedsmåleinstrument).
Den teknisk delegerede skal godkende præcisionen af kronograf i
overensstemmelse med testprocedurerne udviklet af ISSF Tekniske Komite.
En kronograf skal være til rådighed for atleter på området. En kronograf
(hastighedsmåleinstrument) skal være til rådighed for atleterne på banen.

8.4.4.2

Ammunitionen fra mindst een (1) atlet fra hvert skydehold skal afprøves.
Udstyrskontrol Juryen skal overvåge valget af de atleter, der skal testes og
indsamle ammunitionen, der skal testes før hver 30-skuds kvalifikationsrunde
(Atleter bør have mindst 50 patroner med sig for hver runde af
konkurrencerne.). Et jurymedlem skal tage ti (10) patroner fra æsken atleten
bruger, lægge dem i en mærket kuvert, forsegle kuverten og afleverer den til
test officer. Efter serien er afsluttet, skal den udvalgte atlet gå til prøvebanen.
Afprøvningsofficer lader et magasin med tre (3) patroner og affyrer dem i
atletens pistol og registrerer mundingshastighed for hver af patronerne. Hvis
den gennemsnitlige hastighed er under 250,0 m / sek, skal testen gentages.
Hvis den gennemsnitlige hastighed af de seks (6) skud er mindre end 250,0
m / sek, skal atleten diskvalificeres.

8.5

Beklædningsbestemmelser

8.5.1

Under konkurrencerne og træningen forud herfor skal kvinder skal være iført
kjole, nederdel, buksenederdel, shorts eller slacks og bluse eller overdel
(som dækker forsiden og bagsiden af kroppen og skuldrene). Mænd skal
være iført lange bukser eller shorts og lang- eller kortærmet skjorte. Det er
ikke tilladt atleter at bære nogen form for tøj, der kan forbedre deres
præstation. Alle atleter skal overholde ISSF Dress Code (Regel 6.7.6 og
6.19).
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8.5.2

Hvis der bæres shorts i konkurrencen, må bunden af shortsene ikke være
længere end 15 cm fra midten af knæskallen. Nederdele og kjoler skal også
overholde denne måling.

8.5.3

Det er tilladt at bære sweater eller cardigan.

8.5.4

Sportsdragter, der leveres til holdet som officiel uniform, er tilladt.

8.5.5

Alle medlemmer af et hold, hvad enten det er mænd eller kvinder, skal være
iført en identisk hold-overdel.

8.5.6

Atleters sko
a) Kun sko med lave sider, som ikke dækker ankelknoglen, er tilladt.
Sålen skal være fleksibel i hele den forreste del af foden.
b) Atleter må anvende flytbare indersål eller indlæg i deres sko, men de
skal være fleksible omkring fodballen.
c)

Et ISSF godkendt testapparat skal anvendes til at kontrollere sålernes
fleksibilitet.

d) For at demonstrere, at deres skosålerne er fleksible, skal atleter gå
normalt mens de er på banen. En advarsel gives ved første
overtrædelse. Gentagne overtrædelser kan resultere i en 2-point straf
eller endda diskvalifikation.
e) Skosål fleksibilitets måleapparat. Apparatet til at måle sko såls
fleksibilitet skal kunne måle nøjagtigt hvor mange grader skosålen
bøjes, når den bukkes med et præcis mængde opadgående pres og
f)

Skosål fleksibilitet standard. Sålerne på atleters sko skal kunne bøje
mindst 22,5 grader, med en kraft på 15 Newton-Meter anvendes på
hælområde, medens støvlen eller skoen er fastspændt i
testindretningen.

8.6

SKYDETILBEHØR

8.6.1

Kikkerter
Brug af kikkerter, som ikke er monteret på riflen, til lokalisering af skud og til
bedømmelse af vinden er kun tilladt i konkurrencer på 25 og 50 m.

8.6.2

Pistolkufferter
Atleter må anvende pistolkufferter at bringe pistoler og udstyr til
skydebanerne, men pistol kasser må ikke placeres på bænk eller bord,
medmindre at bænk eller bord overholder regel 6.4.11.10 (0,70 m til 1,00 m
høj). I finaler må pistolkufferter eller udstyr ikke være på FOP.
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8.6.3

Pistol Support Stativer
Atleter må placere pistol stativer eller kasser på bænken eller bordet for at
hvile deres pistoler mellem skuddene. Den totale højde af bænken eller bord
med et stativ eller boks på må ikke overstige 1,00 m (se Regel 6.4.11.10,
maksimal bænkhøjde er 1,00 m). I eliminations- eller kvalifikationsrunder, må
en pistolkuffert (artikel 8.6.3) bruges som et pistol stativ, forudsat at den
samlede højde på bænken eller bord plus kassen ikke overstiger 1,00 m. I
finaler, kan en pistolkuffert ikke bruges som et pistol stativ.

8.7

FREMGANGSMÅDE VED AFHOLDELSE AF SKYDEKONKURRENCER
OG KONKURRENCEREGLER
Skydestillinger

8.7.1

Atleten skal stå frit, uden støtte, med begge fødder og/eller sko
fuldstændig inden for standpladsen. Pistolen skal holdes og affyres med
kun en hånd. Håndleddet skal være synligt fri for støtte.

8.7.2

Klarstilling
I alle 25 m hurtigskydningskonkurrencer (silhuetpistol disciplinen,
dueldelkonkurrencerne i sportspistol- og grovpistol disciplinerne og 20 og 10
sekunder serierne i standardpistol disciplinen) skal skydningen starte fra
KLARSTILLINGEN. I KLARSTILLINGEN skal atletens arm pege nedad i en
vinkel på ikke over 45o fra lodret, men må ikke pege på jorden inden for
standpladsens forkant. Armen skal forblive ubevægelig i denne stilling, mens
der ventes på skivens tilsynekomst eller, hvis der anvendes elektronisk
skiveanlæg, at det grønne lys tændes.
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8.7.3

Klarstilling overtrædelser
En klarstilling overtrædelse opstår hvis en atlet i 25 m silhuetpistol eller
hurtigskydningsdelen i sportspistol- eller grovpistol disciplinerne eller i 20 og 10
sekunder serierne i standardpistol disciplinen:
a) løfter armen for tidligt og denne bevægelse bliver en del af armløftet
(fortsat bevægelse);
b) ikke sænker den tilstrækkeligt eller;
c)

8.7.4

løfter sin arm mere end 45 grader inden lys skifter eller skive vender.

Procedurer ved klarstilling overtrædelser
NÅR EN KLARSTILLING OVERTRÆDELSE SKER
a) Atleten skal have en advarsel af et jurymedlem og serien skal noteres og
gentages.
b) Når serien er gentaget i silhuetpistol disciplinen vil atleten få noteret den
laveste værdi i hver af skiverne. I de øvrige 25 m discipliner vil atleten få
noteret de fem (5) laveste skudværdier i de to serier (eller tre serier, hvis
der også optræder funktionsfejl).
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c)

Hvis fejlen gentages i den samme 30-skuds delkonkurrence i 25 m
silhouetdisciplinen eller i hurtigskydningsdelen af 25 m sportspistol eller i
grovpistol disciplinen eller i den kombinerede 20 sekunds og 10 sekunds
serie af 25 m standard pistol disciplinen, skal samme procudure følges og
atleten skal straffes med et fradrag på to (2) point fra sit resultat, og

d) Hvis en tredje overtrædelse af denne bestemmelse indtræffer, skal atleten
diskvalificeres.
8.7.5

Pistoldiscipliner
Se tabellen over pistoldiscipliner, pkt. 8.11

8.7.6

Konkurrenceregler

8.7.6.1

Forberedelsestid 25 m discipliner
a) Atleterne skal melde sig på deres baneafsnit og vente, til de bliver kaldt
frem til deres standpladser;
b) Før forberedelsestiden starter, og forudsat at det foregående skydehold er
færdigt kalder Competition Ranger Officer atleterne frem til deres
standpladser. På kommando kan atleterne tages pistoler ud af kufferten og
håndtere deres pistoler;
c)

Jury og banekommandørers kontrol af atleternes udrustning skal være
afsluttet inden forberedelsestiden starter;

d) Forberedelsestiden begynder ved kommandoen “PREPARATION
BEGINS NOW” (FORBEREDELSESTIDEN BEGYNDER NU). Skiverne
skal være synlige og vendt mod atleterne under forberedelsestiden. Under
forberedelsestiden kan atleterne håndtere deres pistoler, tørtræne, og
udføre holde- og sigteøvelser på skydelinien.
e) Forberedelsestid før konkurrencen starter er som følger:
25 m standardpistol

5 minutter

25 m præcision (sports- og grovpistol)

5 minutter

25 m hurtigskydnings
discipliner
8.7.6.2

delkonkurrencer

eller

3 minutter

25 m discipliner
a) Ved alle 25 m discipliner skal tidtagningen begynde, når det grønne lys
tændes (eller når skiverne begynder drejebevægelsen mod standpladsen)
og ophøre, når det røde lys tændes (eller når skiverne begynder at dreje
bort).
b) Drejningen af skiverne eller tænding/slukning af lyset kan kontrolleres af en
skiveoperatør, som har sin plads bag skydelinien. Han skal være anbragt,
således at han ikke forstyrrer atleten, men skal være inden for
banekommandørens syns- og hørevidde. Skiverne kan også kontrolleres af
banekommandøren ved hjælp al et fjernkontrolsystem.

Edition 2013 (Third Print 01/2015)
Copyright: ISSF/DSkyU

- 379 -

c)

LAD. Ved alle 25 m discipliner må pistolen ikke lades med mere end fem
(5) patroner. Det er ikke tilladt at anbringe andre genstande i magasinet
eller cylinderen.

d) Hvis en atlet lader pistolen med mere end fem (5) patroner eller han lader
mere end et (1) magasin på en kommando ”LOAD” (LAD), skal han
straffes med et fradrag på to (2) point for hver overtallig patron fra hans
gældende reslutat i den samme serie.
e) Afgivelse af et eller flere skud før kommandoen ”LOAD” (LAD) medfører
diskvalifikation.
f)

8.7.6.3

AFLAD. I alle discipliner skal kommandoen “UNLOAD” (AFLAD) gives,
efter at serien eller delkonkurrencen er afsluttet. I alle tilfælde skal atleten
aflade pistolen umiddelbart efter at en serie er fuldført eller når beordret
dertil, medmindre han har funktioneringsfejl på pistolen.

Særlige regler for 25 m silhuetpistol disciplinen
a) Disciplinen omfatter 60 gældende skud opdelt i to delkonkurrencer på hver
30 skud. Hver delkonkurrence er yderligere opdelt i seks (6) serier på hver
fem (5) skud, to (2) på otte (8) sekunder, to (2) på seks (6) sekunder og to
(2) på fire (4) sekunder. I hver serie afgives et (1) skud på hver af de fem
(5) skiver inden for den angivne tidsbegrænsning for serien.
b) Forud for påbegyndelsen af hver delkonkurrence kan atleten afgive en (1)
prøveserie på fem (5) skud på otte (8) sekunder.
c)

Al skydning (prøve- og gældende serier) foregår under kommando. Begge
atleter på samme baneafsnit skal skyde samtidig, men arrangørerne kan
foranledige, at mere end et baneafsnit skyder samtidig under samlet
kommando.

d) Hvis der opstår funktioneringsfejl hos nogen af de atleter, der skyder
samtidig, skal gentagelsesserierne skydes af de pågældende i den
følgende normale serie med samme skydetid. Den sidste serie med den
pågældende skydetid skal skydes umiddelbart efter, at alle andre atleter,
der har skudt sammen, har fuldført delkonkurrencen med denne skydetid.
Hvert baneafsnit kan drives uafhængigt af de øvrige.
e) Før banekommandøren giver kommandoen “LOAD” (LAD), skal han
annoncere skydetiden for serien (såsom “Otte (8) sekunders serie”, eller
“Seks (6) sekunders serie” o.s.v.), eller skydetiden skal angives på en
eller anden måde, som for eksempel ved at bruge et skilt med tal af
tilstrækkelig størrelse til at være synligt for atleten. Når banekommandøren
giver kommandoen “LOAD” (LAD), skal atleterne omgående og inden for
et (1) minut forberede sig til deres serie.
f)

- 380 -

Når minuttet er gået, giver banekommandøren kommandoerne:
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Det røde lys tændes eller skiverne drejes til
kantstilling, hvis der anvendes papirskiver og
atleten skal bringe sin pistol i klarstilling.

“ATTENTION”

Efter syv (7) sekunder (± 0,1 sekund) tændes
den grønne lampe eller skiven vender og
kommer til syne mod atleten.
g)

Før hver serie skal atleten sænke armen og indtage KLARSTILLING;

h) Skiverne skal komme frem, eller det grønne lys skal tændes, efter en
tidsforsinkelse på syv (7) sekunder (± 0,1 sekund) efter
kommandoen"ATTENTION";
i)

Atleterne kan løfte pistolen i samme øjeblik det grønne lys tændes eller når
skiverne starter deres drejebevægelse,

j)

Under hver serie skal atleten afgive fem (5) skud.

k)

En skudserie begynder i det øjeblik, kommandoen "ATTENTION" er
afgivet. Ethvert skud, som afgives derefter, skal tælles med i
konkurrencen.

l)

Efter hver serie skal der være en pause på mindst ét (1) minut, inden den
næste kommando “LOAD” (LAD) gives og

m) Den offentliggjorte starttid for efterfølgende skydehold skal være
tilstrækkelig til, at disse skydehold kan begynde på det offentliggjorte
tidspunkt. Minimumstiden mellem skydehold bør være 30 minutter og
gerne længere, hvis programmet tillader det.
8.7.6.

Særlige regler for 25 m sportspistol og 25 m grovpistol
Programmet for hver disciplin er 60 gældende skud, fordelt på to (2) delkonkurrencer på 30 skud hver:
Delkonkurrnence

Antal serier/skud

Tidsbegrænsning for hver
prøve- og gældende serie

1. præcisionsdel

Seks (6) serier på
hver 5 skud

Fem (5) minutter

2. dueldel

Seks (6) serier på
hver 5 skud

Se nedenfor

a) Før starten af hver delkonkurrence kan der afgives en (1) prøveserie på
fem (5) prøveskud,
b) Banekommandøren skal give kommandoen ”LOAD” (LAD). Efter
kommandoen ”LOAD” (LAD), må atleterne forberede sig inden for et (1)
minut og lade pistolerne med det korrekte antal patroner,
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c)

Efter kommandoen ”UNLOAD” (AFLAD) er givet når prøveskud eller en
gældende serie har fundet sted, skal der gå eet (1) minut før
banekommandøren giver kommandoen ”LOAD” og starter næste serie,

d) Skydningen begynder på den givne kommando eller signal,
e) Præcisionsdelkonkurrencen skal
dueldelkonkurrencen kan indledes,
f)

fuldføres

af

alle

atleter,

før

Skiven vises fem (5) gange i løbet af hver serie dueldelkonkurrencen –
eller hvis der anvendes elektroniske skiveanlæg, er det grønne lys tændt –
hver gang i tre (3) sekunder (+ 0,2 – 0,0 sekunder). Intervallet mellem hver
visning skal være syv (7) sekunder (± 1,0 sekund) i kantstilling – eller hvis
der anvendes elektroniske skiveanlæg med det røde lys tændt. Der må
kun afgives ét (1) skud ved hver ”visning” af skiven.

g)

Alle atleter skal skyde såvel prøveskud som gældende skud samtidig og
på de samme kommandoer:
“FOR THE SIGHTING
Alle atleter lader inden for en periode
SERIES – LOAD”
på et (1) minut.
“FOR THE FIRST /
Alle atleter lader inden for en periode
NEXT COMPETITION
på et (1) minut.
SERIES – LOAD”
Det røde lys tændes, eller hvis der
anvendes papirskiver kantstilles
disse. Efter en tidsforsinkelse på syv
(7) sekunder (± 1.0 sekund) tændes
det grønne lys, eller skiverne drejes
mod atleterne.

“ATTENTION”

h) Før hvert skud skal atleten sænke armen og indtage KLARSTILLING.

8.7.6.5

i)

Pistolen må ikke hvile på bænken eller skydebordet under serien.

j)

En serie anses for at være begyndt i det øjeblik, det røde lys tændes, og
når skiverne drejer bort fra atleten, efter kommandoen ”ATTENTION”.
Ethvert skud afgivet herefter skal tælles med i konkurrencen.

Særlige regler for 25 m standardpistol disciplinen
Programmet for disciplinen er 60 gældende skud delt i 3 delkonkurrencer på
hver 20 skud. Hver delkonkurrence består af 4 serier på 5 skud:
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Delkonkurrence

Antal serier / skud

Tidsbegrænsning for
hver serie

1

Fire (4) serier på fem (5) skud

150 sekunder

2

Fire (4) serier på fem (5) skud

20 sekunder

3

Fire (4) serier på fem (5) skud

10 sekunder
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a) Før starten af konkurrencen må atleten afgive en (1) serie på fem (5)
prøveskud inden for en tidsbegrænsning på 150 sekunder.
b) Før banekommandøren giver kommandoen ”LOAD” (LAD) skal han
annoncere annoncere skydetiden for serien (såsom “150 sekunder”, eller
“20” etc.), eller skydetiden skal angives på en eller anden måde, som for
eksempel ved at bruge et skilt med tal af tilstrækkelig størrelse til at være
synligt for atleten.
c)

Når banekommandøren giver kommandoen “LOAD” (LAD), skal atleterne
omgående og inden for et (1) minut forberede sig til deres serie.

d) Når et (1) minut er gået, giver banekommandøren følgende kommando:
“ATTENTION”

Det røde lys tændes, eller skiverne drejes til
kantstilling. Efter en tidsforsinkelse på syv (7)
sekunder (± 1,0 sekund) tændes det grønne lys, eller
skiverne drejes mod atleterne.

e) Før hver serie, under 150 sekunders serierne, skal atleten sænke
armen og indtage KLARSTILLING.
f)

En serie anses for at være begyndt i det øjeblik, det røde lys tændes,
eller når skiverne drejes bort fra atleten, efter kommandoen
“ATTENTION”. Ethvert skud afgivet herefter skal tælles med i
konkurrencen.

g) Når det er nødvendigt at gennemføre disciplinen i to dele, skal hver del
bestå af:
Delkonkurrence

Antal serier / skud

Tidsbegrænsning for hver
serie

1

To (2) serier på fem (5) skud

150 sekunder

2

To (2) serier på fem (5) skud

20 sekunder

3

To (2) serier på fem (5) skud

10 sekunder

h) Før starten af hver del af disciplinen må atleten afgive en (1) serie på fem
(5) prøveskud inden for en tidsbegrænsning på 150 sekunder.
8.8

Afbrydelser og uregelmæssigheder

8.8.1

Afbrydelser i 25 m discipliner og delkonkurrencer
Hvis skydningen bliver afbrudt af sikkerhedsmæssige eller tekniske årsager,
uden at atleten har nogen skyld heri, skal den følgende fremgangsmåde
anvendes:
a) hvis den forløbne tid udgør mere end 15 minutter, skal juryen tillade en
(1) ekstra prøveserie på fem (5) skud;
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b) i 25 m silhouet- og standardpistol disciplinerne skal en serie, hvis den
bliver afbrudt, annulleres og gentages. Den gentagne serie skal bogføres
og tildeles atleten,
c)

i 25 m sportspistol og 25 m grovpistol disciplinerne skal de afbrudte serier
fuldføres. Den fuldførte serie skal bogføres og tildeles atleten og,

d) i præcisionsdelkonkurrencen er tidsbegrænsningen et (1) minut for hvert
skud, der skal afgives, for at fuldføre serien.
8.8.2

Ureglementerede skud i 25m discipliner og runder

8.8.2.1

For mange afgivne gældende skud 25m
Hvis en atlet afgiver flere gældende skud i skiven end forudsat i
skydeprogrammet (Regel 8.11) eller afgiver mere end et (1) skud ved en
tilsynekomst af skiven i en hurtigskydningsserie, skal skuddet/skuddene med
den/de højeste værdi(er) fratrækkes resultatet;
a) To (2) point skal også fratrækkes resultatet i den pågældende serie for
hvert ekstra afgivet skud i serien.
b) Denne straf gives i tillæg til straffen på to (2) point, som idømmes, når en
atlet lader med mere end fem (5) patroner og
c)

8.8.2.2

To (2) point skal også fradrages for hvert tilfælde, hvor to skud afgives ved
en enkelt tilsynekomst af skiven i dueldelen af sportspistol- og grovpistol
disciplinerne.

For mange afgivne prøveskud (25m)
Hvis en atlet afgiver flere prøveskud, end der er fastsat i programmet (Regel
8.11), eller der måtte være godkendt af banekommandøren eller juryen, skal
denne straffes for hvert afgivet overtalligt prøveskud med fradrag af to (2) point
fra hans første gældende serie. Denne straf tillægges til straffen på to (2) som
kan pålægges, når en atlet lader op med mere end fem (5) patroner.

8.8.2.3

Tidlige og sene skud (25m)
a) Ethvert skud, som afgives utilsigtet efter at kommandoen “LOAD” (LAD)
er givet, men før starten af en gældende serie, må ikke medregnes i
konkurrencen, men to (2) point skal fratrækkes den følgende serie. Denne
straf må ikke finde anvendelse i prøveserierne. Atleten, der har afgivet det
utilsigtede skud, må ikke fortsætte, men skal afvente, at de andre atleter
har fuldført den pågældende serie, og skal derefter give melding til
banekommandøren, som hvis han havde haft en funktioneringsfejl.
Banekommandøren vil derefter tillade ham at fortsætte og gentage serien
med den samme tidsbegrænsning med den følgende ordinære serie. Den
afsluttende serie i den pågældende delkonkurrence skal skydes
umiddelbart efter, at alle atleter har fuldført den pågældende
delkonkurrence. Hvis fremgangsmåden ikke følges, og atleten fortsætter
med den oprindelige serie, bogføres det utilsigtede skud som en forbier,
og
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b) Hvis skud i præcisionsdelkonkurrencen afgives, efter at kommandoen eller
signalet “STOP” (HOLD INDE) er givet, skal dette skud bogføres som en
forbier. Hvis skuddet ikke kan identificeres, skal den/de bedste træffer(e)
fratrækkes resultatet på den pågældende skive og bogføres som
forbier(e).

8.8.2.4

Skud i naboskiver ved prøveskud (25 m)
Hvis en atlet afgiver et prøveskud på en anden atlets prøveskive, må denne ikke
få lov til at gentage skuddet, men vil ikke blive straffet. Hvis det ikke klart og
hurtigt kan klargøres, hvilke skud der hidrører fra hvilken atlet, så har den atlet,
som ikke har begået fejlen, ret til at gentage prøveskuddet/-skuddene.

8.8.3

Ukorrekte banekommandoer (25 m)
a) Hvis en atlet, på grund af en ukorrekt kommando og/eller handling af
banekommandøren, ikke er klar til at skyde, når skiverne kommer til syne,
skal han holde sin pistol med mundingen pegende ned ad banen og hæve
sin anden hånd og melde dette til banekommandøren eller et jurymedlem
umiddelbart efter serien, og
b) Hvis påstanden anses for at være berettiget, skal det tillades atleten at
skyde serien, eller
c)

Hvis påstanden ikke anses for at være berettiget, kan atleten skyde serien,
men han skal straffes med fradrag af to (2) point fra resultatet i den
pågældende serie, eller

d) Hvis atleten har afgivet et skud efter den ukorrekte kommando og/eller
handling, vil protesten ikke blive accepteret.
8.8.4

Forstyrrelser
Hvis en atlet mener, at han blev forstyrret under afgivelsen af et skud, skal han
holde sin pistol med mundingen pegende ned ad banen og omgående
informere banekommandøren eller jurymedlemmet ved at hæve sin frie hånd.
Han må ikke forstyrre de øvrige atleter.
Hvis påstanden findes berettiget:
a) Serien (silhuet- og standardpistol) skal annulleres, og atleten kan gentage
serien, og
b) Skuddet (25 m grovpistol og 25 m sportspistol) skal annulleres, og atleten
kan gentage skuddet og fuldføre serien.
Hvis påstanden ikke findes berettiget:
a) Hvis atleten har afsluttet sin serie, vil resultatet blive godskrevet atleten og
bogført
b) Hvis atleten ikke har afsluttet sin serie på grund af den påståede
forstyrrelse, kan atleten gentage eller fuldføre serien. Bogføring og
udmåling af straffe sker som følger:
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c)

I 25 m silhuetpistol disciplinen skal serien gentages, og resultatet
bogføres som summen af værdierne af den dårligste træffer på hver skive.

d) I 25 m standardpistol disciplinen skal serien gentages, og resultatet
bogføres som summen at de 5 dårligste træffere i skiven.
e) I 25 m sportspistol- og grovpistol disciplinerne skal serien fuldføres, og
resultat skal bogføres.
f)

To (2) point skal også fratrækkes fra resultatet i den gentagne eller
fuldførte serie.

g)

Der skal afgives fem skud mod skiven i enhver gentagen serie. Ethvert
skud, som ikke er afgivet, eller som ikke har truffet skiven, skal bogføres
som forbier.

8.8.5

Tidtagning

8.8.5.1

Hvis en atlet mener, at den forløbne tid mellem afgivelsen af kommandoerne,
specificeret i reglerne, og tændingen af det grønne lys eller visningen at
skiverne var enten for kort eller for lang, og derfor ikke i overensstemmelse med
de tider, som er specificeret i reglerne, skal han holde sin pistol med mundingen
pegende ned ad banen og omgående informere banekommandøren eller
jurymedlemmet ved at hæve sin frie hånd. Han må ikke forstyrre de øvrige
atleter.
a) Hvis man finder hans påstand berettiget, kan han begynde forfra,
b) Hvis man finder, at hans påstand ikke er berettiget, så kan han skyde
serien, men en straf på to (2) point skal fratrækkes fra den pågældende
serie,
c)

8.8.5.2

Når en atlet har afgivet det første skud i en serie, kan en sådan påstand
ikke accepteres.

Hvis en atlet finder, at tiden til serien var for kort, kan han informere
banekommandøren omgående, efter at han har fuldført serien.
a) Banekommandøren
tidtagningsmekanismen,

og/eller

juryen

skal

efterprøve

b) Hvis det bekræftes, at der har været tale om en fejl, skal de(n)
protesterende atlet(r)s serie annulleres og gentage, og
c)

8.9

Hvis påstanden anses for ikke at være berettiget, skal resultatet
godskrives atleten og bogføres.

FUNKTIONERINGSFEJL 25m DISCIPLINER
Kun én (1) funktioneringsfejl (enten TILLADT eller IKKE-TILLADT) er tilladt
under en kvalifikationsrunde i 25m Pistol discipliner, undtagen når der er
fastsat andet for en bestemt disciplin.
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8.9.1

Alle 25 m pistol discipliner
En ”ALLOWABLE MALFUNCTIONS”
(TILLADT FUNKTIONERINGSFEJL) (AM) kan påberåbes:
a) Én gang i hver 30-skuds delkonkurrence i Silhouetpistol, Sportspistol
og Grovpistol disciplinerne,
b) Én gang i 150 sekunders delkonkurrence og én gang i den
kombinerede 20 sekunder og 10 sekunders del i Standardpistol,
c)

Afbrudte serier (efter en tilladt funktioneringsfejl) i 25 m pistol
disciplinerne skal gentages eller fuldføres inden for den samme
delkonkurrence sammen med den følgende almindelige serie. Den
sidste serie for den pågældende delkonkurrence skal fuldføres
umiddelbart efter, at alle andre atleter har fuldført den pågældende
delkonkurrence,

d) Den udarbejdede Fejlfunktionsformular (RFPM eller STDP) skal
anvendes til at notere scoren for omskydningen. Formularerne findes i
de Generelle Tekniske Regler, regel 6.18.
8.9.2

Reparationer – funktioneringsfejl
Hvis en pistol skulle gå itu eller ophøre med at funktionere, kan det tillades
atleten at reparere pistolen. I alle tilfælde skal banekommandørerne eller juryen
informeres, så de kan beslutte, hvad der skal ske.
a) En atlet vil blive givet højst 15 minutter til at reparere eller erstatte en
pistol, således at denne kan genoptage konkurrencen,
b) Hvis det er sandsynligt, at reparationen vil tage mere end 15 minutter, kan
atleten, på dennes egen anmodning, tildeles ekstra tid af juryen,
c)

Hvis der tildeles ekstra tid til reparation, skal konkurrencen fuldføres på en
af juryen fastsat tid og sted, eller denne kan fortsætte skydningen med en
anden pistol af den samme type mekanisme (halvautomatisk eller
revolver) og af den samme kaliber,

d) Erstatningspistolen skal også have været inspiceret og godkendt af våbenog beklædningskontrollen, og
e) I 25 m disciplinerne skal juryen tillade en (1) ekstra prøveserie på fem (5)
skud.
8.9.3

25m pistol discipliner – funktioneringsfejl
a) Hvis et skud ikke er blevet afgivet på grund af en funktioneringsfejl, og hvis
atleten ønsker at påberåbe sig en funktioneringsfejl, skal han holde sin
pistol med mundingen pegende ned ad banen, fastholde grebet, og
omgående informere banekommandøren ved at hæve sin frie hånd.
Denne må ikke forstyrre de øvrige atleter,
b) En atlet kan søge at rette en funktioneringsfejl og fortsætte serien, men
han kan ikke påberåbe sig en GODKENDT FUNKTIONERINGSFEJL efter
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at have forsøgt at rette den, medmindre funktioneringsfejlen skyldes en
knækket slagstift, eller at en anden del af pistolen er beskadiget så meget,
at pistolen ikke længere kan virke.
c)

Hvis en funktioneringsfejl (tilladt eller ikke-tilladt) indtræffer under
prøveserien, må den ikke bogføres som en funktioneringsfejl. Hvis der er
tale om en tilladt funktioneringsfejl, kan atleten fuldføre prøveserien ved at
skyde de resterende skud i en (1) umiddelbart efterfølgende prøveserie
inden for den tidsramme, der er fastsat for den pågældende disciplin.I
præcisionsdelkonkurrencen skal de resterende skud afgives umiddelbart
og inden for to (2) minutter. Hvis der tale om en ikke-tilladt
funktioneringsfejl i en prøveskudsserie, må der ikke afgives yderligere
prøveskud.

8.9.4

Typer af funktioneringsfejl

8.9.4.1

”ALLOWABLE MALFUNCTIONS”
(TILLADT FUNKTIONERINGSFEJL) (AM) er:
a) En kugle sidder fast i løbet;
b) Aftræksmekanismen har svigtet;
c)

Der findes en uafskudt patron i kammeret, og aftræksmekanismen er
blevet udløst og har virket;

d) Patronhylstret er ikke blevet trukket ud eller udkastet; dette gælder også
hvis der anvendes en hylsterfanger;
e) Patronen, magasinet, bundstykket eller en anden del af pistolen har sat sig
fast;
f)

Slagstiften er knækket, eller enhver anden del af pistolen er blevet
tilstrækkeligt beskadiget til at hindre pistolen i at funktionere;

g)

Våbnet skyder automatisk, uden at aftrækkeren bliver påvirket. Atleten må
ikke fortsætte med at anvende en sådan pistol uden banekommandørens
eller et jurymedlems tilladelse. Når der anvendes elektronisk markering, vil
det første skud blive bogført af systemet, og dette vil blive godskrevet
atleten. Hvis der anvendes papirskiver, og de(t) automatisk afgivne skud
har ramt skiven, skal der ses bort fra de(n) højest beliggende træffere.
Efter skydningen af en ny serie skal alle skud, bortset fra dem, man har
set bort fra, jf. ovenfor, medtages i beregningen af atletens resultat.

h) Slæden sidder fast, eller det tomme hylster kastes ikke ud. Dette gælder
også, selv om der anvendes hylsterfanger.
8.9.4.2

”NON-ALLOWABLE
MALFUNCTIONS”
FUNKTIONERINGS-FEJL) (NAM) er:

(IKKE-TILLADTE

a) atleten har berørt bundstykket, mekanismen eller sikringsgrebet, eller
pistolen er blevet berørt af en anden person, før den er blevet undersøgt
af banekommandøren;
b) våbnet er sikret;
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c) atleten har ikke ladt sin pistol;
d) atleten har ladt med færre patroner end foreskrevet;
e) atleten har ikke ladet aftrækkeren bevæge sig langt nok frem efter det
foregående skud;
f) pistolen var ladt med en forkert type ammunition;
g) magasiner var ikke korrekt isat, eller var faldet ud under skydningen,
medmindre dette skyldes en fejl i mekanismen;
h) funktioneringsfejlen er forårsaget af noget, som med rimelighed burde
kunne have været afhjulpet af atleten.
8.9.4.3

Klarlægning af årsagen til funktioneringsfejl
Hvis pistolen, betragtet udefra, under opklaringen af grunden til en funktioneringsfejl, ikke udviser nogen åbenlys årsag til funktioneringsfejlen, og hvis
atleten ikke påstår, at der kan sidde en kugle fast i løbet, skal
banekommandøren samle pistolen op uden at påvirke eller berøre mekanismen,
lade pistolen pege i en sikker retning og tage aftrækket én og kun én gang for at
fastslå, om aftræksmekanismen var blevet udløst.
a) Hvis pistolen er en revolver, må banekommandøren ikke tage aftrækket,
medmindre hanen er spændt,
b) Hvis pistolen ikke går af, skal banekommandøren afslutte undersøgelsen
af pistolen for at afgøre årsagen til funktioneringsfejlen og for at fastslå,
hvorvidt funktioneringsfejlen kan godkendes, og
c)

Banekommandøren afgør, efter undersøgelse af pistolen, at der foreligger
enten en GODKENDT FUNKTIONERINGSFEJL eller en IKKEGODKENDT FUNKTIONERINGSFEJL.

d)
8.9.4.4

Hvis der er tale om en IKKE-TILLADT FUNKTIONERINGSFEJL vil alle skud,
som ikke er afgivet, blive bogført som forbiere. Atleten vil ikke få tilladelse at
foretage omskydning eller til at fuldende serien. Kun værdien af de afgivne skud
vil blive godskrevet atleten. Atleten må fortsætte med at skyde resten af
disciplinen.

8.9.4.5

TILLADTE FUNKTIONERINGSFEJL PROCEDURER - 25 m silhuetpistol, 25
m standardpistol
a) Hvis en tilladt funktioneringsfejl sker i en 25 m silhuetpistol eller 25 m
standardpistol serie skal de allerede afgivne skud som noteret på første
linie i Fejlfunktionsformular (RFPM eller STDP) anvendes og
b) Atleten skal afgive alle fem (5) skud mod skiven/skiverne i
omskydningen. Efter omskydningen, skal alle afgivne skud noteres på
anden linie i Fejlfunktionsformularen; alle skud som ikke træffer, for sene
skud, afgivne skud eller ej, skal bogføres som nul eller
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c) Hvis der optræder endnu en funktioneringsfejl i omskydningen, skal de
afgivne skud noteres på anden linie i Fejlfunktionsformularen. Herefter
afgøres
hvilke
serier
(konkurrenceserien/første
linie
eller
omskydningsserien/anden linie), der har det højeste antal skud noteret,
derefter noteres så antal af nul(ler) før ikke afgivne skud i den serie med
det højeste antal afgivne skud og
d) herefter bogføres summen af de fem skud, der skal tælles med i serie på
den tredje linie af Fejlfunktionsformularen (”Final Score”)
•
•

8.9.4.6

25 m silhuetpistol: de fem (5) laveste værdier for hver af de (fem) 5
skiver.
25 m standardpistol: de fem (5) laveste værdier fra alle afgivne
skud.

TILLADTE FUNKTIONERINGSFEJL PROCEDURER - 25 m sportspistol og
25 m grovpistol
Præcisionsdel og dueldel:
a) Antallet af allerede afgivne skud noteres, og serien kan fuldføres,
b) De skud, der er nødvendige for at fuldføre serien, skal skydes i den
næstfølgende serie (i præcisionsdelen vil der være et (1) minut til rådighed
for hvert skud, der skal afgives), eller på de umiddelbart efterfølgende
visninger af skiven (dueldelen),
c)

Ethvert skud, som ikke bliver afgivet, eller som ikke træffer skiven, skal
bogføres som forbier(e) (nul), og

d) Fem-skuds serien skal bogføres på normal vis.
e) Anvend formular IR til at bogføre serierne.
8.10

Funktioneringsfejl
på
papirskivesystemer

elektroniske

markeringsanlæg

8.10.1

Funktioneringsfejl af ALLE skiver på banen eller baneafsnit

EST

eller

a) Den forbrugte skydetid skal bogføres af skydelederen og af juryen;
b) Alle afgivne gældende skud skal tælles og bogføres for hver enkelt atlet.
Hvis strømmen til banen har svigtet, kan dette betyde, at man må vente,
indtil strømforsyningen er genoprettet, før antallet af registrerede skud på
skiven, ikke nødvendigvis på monitoren på standpladsen, kan fastslås,
c)

Efter at skiven er repareret, og efter at hele banen (eller baneafsnittet) er i
drift, gives en ekstra prøveserie og en ét (1) minuts pause før fuldførelsen
af serien i overensstemmelse med nedenstående regler indledes,

d) 25 m sportspistol og 25 m grovpistol disciplinerne. Atleten skal
FULDFØRE 5-skuds serien på samme måde, som hvis der var tale om en
TILLADT FUNKTIONERINGSFEJL. Atleten skal afgive det antal skud, der
manglede i registreringen på skiven i at fuldføre serien, da fejlen opstod.
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e) 25 m standardpistol og 25 m silhuetpistol disciplinerne. Hvis serien
IKKE var fuldført og bogført, ANNULLERES den og GENTAGES. Hvis de
fem (5) skud var registreret for nogen atlet, vil resultatet af serien blive
bogført, og ingen omskydning vil blive tilladt for den pågældende atlet.

8.10.2

Funktioneringsfejl på en enkelt skive eller skivegruppe
I tilfælde af funktioneringsfejl på en enkelt skive eller en gruppe på fem skiver
(25 m silhuetpistol disciplinen) kan atleten flyttes til en anden standplads på det
samme, eller, om nødvendigt, på et efterfølgende skydehold. Efter at problemet
er afklaret, gives der en separat prøveserie og en ét (1) minuts pause før
afgivelsen af den næste serie i overensstemmelse med ovenstående regel
(8.10.1).

8.10.3

Manglende registrering eller visning at et skud
Protest angående manglende registrering eller visning at et skud på
monitoren på elektroniske markeringsanlæg på 25 m, eller protest over, at
der vises et nul, som ikke var forventet.
a) I præcisionsdelen af 25 m sportspistol, 25 m grovpistol og 150-sekunders
delen af 25 m standardpistol disciplinerne skal atleten omgående (før det
næste skud) gøre den nærmeste banekommandør opmærksom på fejlen.
b) Atleten vil herefter blive beordret til at fuldføre serien på et tidspunkt, som
juryen afgør.
c)

I hurtigskydningsdelkonkurrencerne i 25 m sportspistol og 25 m grovpistol
disciplinerne og i hurtigskydningsdelene af 25 m standardpistol disciplinen
skal atleten fuldføre fem (5)-skudsserien og skal efter afslutningen af
serien gøre den nærmeste banekommandør opmærksom på fejlen.

d) Der bliver ikke nogen omskydning. Klassifikationsjuryen vil afgøre, hvad
resultatet skal være. Efter at serien er blevet fuldført, anvendes procedurer
for undersøgelse af elektroniske markeringsanlæg (6.10.8.).
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8.11

Pistol discipline tabel

Disciplin

Mænd /
Kvinder

Antal
skud

10 m
luftpistol

Mænd /
Kvinder

60
40

1

Mænd

60

5

50 m
pistol
25 m
silhuetpistol

25 m
sportspistol

Mænd

Kvinder

60

Antal skud pr.
konkurrence
skive (papir)

Antal prøveskiver

Antal prøveskud

Bedømmelse og
plastring af
papirskiver

4

Ubegrænset før
de gældende skud

I skivekontrollen

2

Ubegrænset før
de gældende skud

I skivekontrollen

7 skud pr. skive per
delkonkurrence (1+6)
(ny skive t for hver delkonkurrence (5 + 30 skud)

1 serie med 5
skud på 8
sekunders i hver
delkonkurrence

25 m
standardpistol
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Forberedelsestid

15 minutter

1 time 30 minutter

Efter hver 5-skuds
serie

1 time 45 minutter
med skivetræk

2 delkonkurrencer à 30
skud, hver bestående af 2
5-skuds serier på hhv. 8, 6
og 4 sekunder

15 minutter

3 minutter

Præcisionsdelen:
30 skud, bestående af 6 5skuds serier på hver 5
minutter.
60

10
1 serie med 5
skud i hver
delkonkurrence

Mænd

1 time 15 minutter
50 minutter
1 time 30 minutter
60 minutter med skivetræk

Efter hver 5-skuds
serie

1

25 m
grovpistol

Tid

60

Dueldelen:
30 skud, bestående af 6 5skuds serier i
duelprogrammet.

Præcisionsdelen:
5 minutter

10
Dueldelen:
3 minutter

Mænd

60

10

1 serie med 5
skud i 150
sekunders
delkonkurrencen

Edition 2013 (Third Print 01/2015)
Copyright: ISSF/DSkyU

4 5-skuds serier på
henholdsvis 150, 20 og 10
sekunder

8.12
Pistol type

10 m luftpistol

50 m pistol

25 m pistol
25 m grovpistol

Pistol specifikationer tabel
1) Pistolvægt
Målekasse
2) Aftræksvægt
(mm)

1) 1500 g
2) 500 g
1) Ingen restriktion
2) Ingen restriktion
1)
2)
1)
2)

1400 g
1000 g
1400 g
1000 g

Løbslængde
Afstand
mellem
sigtemidlerne
420 x 200 x
Skal kunne
50
ligge i
målekassen.
Ingen
Ingen
restriktion
restriktion

300 x 150 x Max. 153 mm
Max. 220 mm
50

Skæfte

Andre specifikationer

Må kun lades med et (1) hagl. Piber med
åbninger og pibeforlængere med perforeringer
er tilladt
Special greb er Må kun lades med en (1) patron. Skæftet må
tilladt
godt omslutte hånden, under forudsætning af,
at håndleddet ikke er dækket.
Kompensatorer, mundingsbremser,
Se nedenfor perforerede piber eller andre anordninger, der
virker på tilsvarende måde, er ikke tilladt.
Se nedenfor

a) 10 m luftpistolskæfter: Ingen del af skæftet, rammen eller tilbehøret må berøre nogen del af håndleddet. Håndballestøtten må
0
ikke have en vinkel til skæftet på under 90 . Dette gælder håndballestøtten såvel foran som bag ved skæftet som også på siden
af dette. Enhver krumning opad af håndballestøtten og/eller tommelfingerhylden og/eller krumning nedad på siden modsat
tommelfingeren er forbudt. Tommelfingerhylden skal tillade tommelfingerens fri bevægelighed i opadgående retning. Skæftet må
ikke omslutte hånden Krumme overflader på skaltet eller rammen, herunder hånd og/eller tommelfingerhylderne (Se regel 8.13), i
pistolens længderetning er dog tilladt.
b) 25 m pistolskæfter: Note a) gælder. Herudover gælder, at den bageste del af rammen eller skæftet, som hviler på toppen af
hånden mellem tommel- og pegefinger, ikke må være længere end 30 mm. Denne afstand måles i ret vinkel på pibens
forlængede kærnelinie.
c) Pistolens vægt måles med alt tilbehør, herunder balancevægte og tomt magasin.
d) Målekasse: Pistolen måles med alt tilbehør monteret (hvis det drejer sig om en luftpistol med magasin, kan den dog måles uden
at magasinet er isat). Der er en godkendt tolerance på den rektangulære målekasse på 0,0 mm til + 1,0 mm i hver dimension.
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8.13
INDEX – Pistolreglerne
25 m discipliner
25 m discipliner - afbrydelser i mere end 15 minutter
25 m discipliner - afgørelse: tilladelig/ikke tilladelig funktioneringsfejl
25 m discipliner – aflad
25 m discipliner - banekommandoer - fradrag af point
25 m discipliner - bestemme årsagen til en funktioneringsfejl
25 m discipliner - Fejl på det elektroniske markeringsanlæg
25 m discipliner - Fejl på en enkelt skive
25 m discipliner - for mange prøveskud afgivet
25 m discipliner - for mange skud afgivet
25 m discipliner - funktioneringsfejl
25 m discipliner - funktioneringsfejl under prøveskudsserier
25 m discipliner - funktioneringsfejl: afbrudte serier
25 m discipliner - funktioneringsfejl: antal gentagne serier eller serier, der skal
fuldføres
25 m discipliner - ikke-tilladelige funktioneringsfejl
25 m discipliner - klage vedr. manglende visning af et skud
25 m discipliner - kontrol af timerfunktion
25 m discipliner – Lad
25 m discipliner - lade med mere end 5 patroner
25 m discipliner - påberåbe sig funktioneringsfejl
25 m discipliner - rette en funktioneringsfejl
25 m discipliner - skud efter en ukorrekt banekommando
25 m discipliner - skud før kommandoen LOAD (LAD)
25 m discipliner - start på tidtagning
25 m discipliner - tidlige og sene skud
25 m discipliner - tidlige og sene skud - fradrag af point
25 m discipliner - Tidtagning
25 m discipliner - tilladelige funktioneringsfejl
25 m discipliner - typer af funktioneringsfejl
25 m discipliner - ukorrekte banekommandoer
25 m discipliner - ukorrekte skud
25 m discipliner og delkonkurrencer - skud i naboskiver
25 m funktioneringsfejl - fuldføre konkurrencen - jury-afgørelse
25 m randtændingspistol
25 m silhuetpistol - afbrudte serier
25 m silhuetpistol – ammuntion udtaget til test
25 m silhuetpistol - annoncering af serierne
25 m silhuetpistol - bedømmelse af tilladelige funktioneringsfejl (AM)
25 m silhuetpistol - discipliner
25 m silhuetpistol - hastighedsprøve
25 m silhuetpistol – hastighedsprøve procedure
25 m silhuetpistol - klarstilling
25 m silhuetpistol – kommandoer – kvalifikations runde
25 m silhuetpistol - omskydning i samme tids-delkonkurrence
25 m silhuetpistol - pause på 1 minut
25 m silhuetpistol - procedure efter tilladelig funktioneringsfejl (AM)
25 m silhuetpistol - prøveserie
25 m silhuetpistol - skyde på kommando
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8.7.6.2
8.8.1
8.9.4.3
8.7.6.2
8.8.3
8.9.4.3
8.10
8.10.2
8.8.2.2
8.8.2.1
8.9.3
8.9.3
8.9.1
8.9.1
8.9.4.2
8.10.3
8.7.6.2
8.7.6.2
8.7.6.2
8.9.3
8.9.3
8.8.3
8.7.6.2
8.7.6.2
8.8.2.3
8.8.2.3
8.8.5
8.9.4.1
8.9.4
8.8.3
8.8.2
8.8.2.4
8.9.4.6
8.4.3.1
8.8.1
8.4.4.1
8.7.6.3
8.9.4.5
8.7.6.3
8.4.4.1
8.4.4.1
8.7.6.3
8.7.6.3
8.7.6.3
8.7.6.3
8.9.4.5
8.7.6.3
8.7.6.3
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25 m silhuetpistol - start på en serie - Attention
25 m silhuetpistol - særlige regler
25 m silhuetpistol - visning af skiverne efter 7 sekunder +/- 1 sekund
25 m sportspistol/25 m grovpistol disciplinerne
25 m sportspistol/25 m grovpistol - afbrudte serier
25 m sportspistol/25 m grovpistol - bedømmelse af tilladelige
funktioneringsfejl
25 m sportspistol/25 m grovpistol – disciplinen opdelt i 2 dele
25 m sportspistol/25 m grovpistol - dueldel
25 m sportspistol/25 m grovpistol - kommandoer
25 m sportspistol/25 m grovpistol - procedure efter tilladelig funktioneringsfejl
(AM)
25 m sportspistol/25 m grovpistol - Præcisionsdel - færdiggørelse
25 m sportspistol/25 m grovpistol - Præcisionsdelen
25 m sportspistol/25 m grovpistol - prøveserier
25 m sportspistol/25 m grovpistol - Sene skud i præcisionsdelen
25 m sportspistol/25 m grovpistol - Start på en serie - Attention
25 m sportspistol/25 m grovpistol - Særlige regler
25 m sportspistol/25 m grovpistol - to skud afgivet ved en visning af skiven
25 m standardpistol - afbrudte serier
25 m standardpistol - annoncering af serierne
25 m standardpistol - bedømmelse af tilladelige funktioneringsfejl (AM)
25 m standardpistol - disciplinen opdelt i 3 dele
25 m standardpistol - discipliner
25 m standardpistol - klarstilling
25 m standardpistol - kommandoer
25 m standardpistol - procedure efter tilladelig funktioneringsfejl (AM)
25 m standardpistol - prøveserier
25 m standardpistol - start på en serie - Attention
25 m standardpistol - særlige regler
50 m fripistol – kaliber
50 m fripistol - skæfter, der omslutter hånden
Afbrudte serier - 25 m silhuetpistol og 25 m standardpistol
Afbrudte serier - 25 m sportspistol og 25 m grovpistol
Afbrudte serier - funktioneringsfejl i 25 m discipliner
Afbrydelser - 25 m discipliner
Aftræksvægt – måling
Aftræksvægt - måling - maksimalt 3 forsøg
Aftræksvægt - måling - stikprøvekontrol
Aftræksvægt - Vægt til måling til rådighed for atleterne på banen
Ammunition
Antal gentagne serier eller serier, der skal fuldføres - funktioneringsfejl 25 m
discipliner
Anvendelse af regler på alle pistoldiscipliner
Bane- og skivestandarder
Beklædningsregler
Beklædning – shorts
Damediscipliner
Diskvalifikation - Løfte armen for hurtigt
Diskvalifikation - Skud før kommandoen LOAD (LAD)
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8.7.6.3
8.7.6.3
8.7.6.3
8.10.1
8.8.1
8.9.4.6
8.7.6.4
8.7.6.4
8.7.6.4
8.9.4.6
8.9.4.6
8.7.6.4
8.7.6.4
8.8.2.3
8.7.6.4
8.7.6.4
8.8.2.1
8.8.1
8.7.6.5
8.9.4.5
8.7.6.5
8.7.6.5
8.7.6.5
8.7.6.5
8.9.4.5
8.7.6.5
8.7.6.5
8.7.6.5
8.4.3.3
8.4.3.3
8.8.1
8.8.1
8.9.1
8.8.1
8.4.2
8.4.2
8.4.2.3
8.4.2.2
8.4.4
8.9.1
8.1.1
8.3
8.5
8.5.2
8.1.4
8.7.4
8.7.6.2

Ekstra tid til at reparere en 25 m pistol, givet af juryen - funktioneringsfejl
Elektronisk aftræk
Erstatningspistol 25 ml, funktioneringsfejl - udstyrs- og beklædningskontrol
Fejl på alle skiver på en bane eller et baneafsnit
Fejl på en enkelt skive eller skivegruppe - 25 m discipliner
Fejl på et elektronisk markeringsanlæg - 25 m discipliner
Fejl på et elektronisk markeringsanlæg eller papir-skive-system
For mange prøveskud afgivet - 25 m discipliner
For mange skud afgivet - 25 m discipliner
Forberedelse og sigtetid 10 m og 50 m pistol
Forberedelsestid - 25 m discipliner
Forberedelsestid - håndtering af pistoler, prøveskiver synlige
Forberedelsestid - tid i minutter 10 m og 50 m discipliner
Forberedelsestid - tjeks forud for konkurrencen
Formularer til anvendelse i tilfælde af funktioneringsfejl - se generelle tekniske
regler før Index
Forstyrrelser - 25 m discipliner
Forstyrrelser - 25 m discipliner - Berettiget påstand
Forstyrrelser - 25 m discipliner - Uberettiget påstand
Forstyrrelser - 25 m discipliner - Uberettiget påstand - fradrag af point
Fortsætte med en anden 25 m pistol - funktioneringsfejl
Fradrag af point - banekommandoer - 25 m discipliner
Fradrag af point - for mange afgivne skud - 25 m discipliner
Fradrag af point - forstyrrelse - uberettiget påstand
Fradrag af point - Ikke sænke pistolarmen tilstrækkeligt
Fradrag af point - lade med mere end 5 patroner
Fradrag af point - tidlige og sene skud - 25 m discipliner
Fradrag af point - timer - uberettiget påstand - 25 m discipliner
Fremmøde på banen - forberedelsestid
Fuldende konkurrencen - juryafgørelse - 25 m funktioneringsfejl
Funktioneringsfejl 25 m discipliner
Funktioneringsfejl - Ekstra tid til at reparere en 25 m pistol - givet af juryen
Funktioneringsfejl - Erstatningspistol 25 m, udstyrs- og beklædningskontrol
Funktioneringsfejl - Fortsætte med en anden 25 m pistol
Funktioneringsfejl - Maksimal tid til at reparere eller erstatte en 25 m pistol
Funktioneringsfejl - prøveserier 25 m discipliner
Funktioneringsfejl på en pistol - Tilladelse til at reparere en pistol
Funktioneringsfejl på en pistol - Underretning af juryen/banekommandøren
Funktioneringsfejl - reparationer
Generelle standarder for alle pistoler
Generelt – funktioneringsfejl på en – reparation/information
Generelt – pistol
Grovpistol – kaliber
Hastighedstest - 25 m silhuetpistol
Hastighedstest - 25 m silhuetpistol – testprocedure pr. konkurrencedel
Herrediscipliner
Holde en pistol
Hylsterfangere
Højrehåndet atlet - venstrehåndet atlet
Håndled - synligt fri for støtte
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8.9.2
8.4.1.4
8.9.2
8.10.1
8.10.2
8.10.1
8.10
8.8.2.2
8.8.2.1
8.11
8.7.6.1
8.7.6.1
8.11
8.7.6.1
6.18
8.8.4
8.8.4
8.8.4
8.8.4
8.9.2
8.8.3
8.8.2.1
8.8.4
8.7.4
8.7.6.2
8.8.2.3
8.8.5
8.7.6.1
8.9.2
8.9
8.9.2
8.9.2
8.9.2
8.9.2
8.9.3
8.9.2
8.9.2
8.9.2
8.4.1
8.9.2
8.1
8.4.4
8.4.4.1
8.4.4.1
8.1.4
8.7.1
8.4.1.5
8.1.3
8.7.1
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Ikke-tilladelige funktioneringsfejl - 25 m discipliner
Kendskab til reglerne
Kikkerter
Klage vedr. manglende visning af et skud - 25 m discipliner
Klarstilling
Klarstilling - 25 m discipliner
Klarstilling - Ikke sænke pistolarmen tilstrækkeligt
Klarstilling - Løfte pistolarmen for tidligt
Klarstilling – tegning
Kompensatorer
Konkurrenceregler
Korrigerende briller
Korrigerende linser
Kærnelinje - 25 m pistoler
Magnum ammunition
Maksimal tid til at reparere eller erstatte en 25 m pistol - funktioneringsfejl
Mundingsbremser
Målekasse
Pibe - måling - 25 m pistoler
Pibe - se pistolspecifikationstabellen
Pistoldiscipliner - se pistoldisciplintabellen
Pistolkuffert
Pistol support stativ
Procedurer og konkurrenceregler - skydediscipliner
Prøveserier - 25 m discipliner - funktioneringsfejl
Sene skud i præcisionsdelen - 25 m sportspistol og 25 m grovpistol
Sigtemidler, se pistolspecifikationstabellen
Sikkerhed
Sko
Sko – skosål fleksibilitets måleapparat
Sko – skosål fleksibilitets standard
Skud efter en ukorrekt banekommando - 25 m discipliner
Skud i naboskiver - prøveskud - 25 m discipliner
Skydestilling
Skæfter - se pistolspecifikationstabellen og tegninger og mål
Særlige standarder for 25 m pistoler
Tabel - pistol tegning og mål
Tabel - pistoldisciplintabel
Tabel - pistolspecifikationstabel
Tidlige og sene skud - 25 m discipliner
Tidtagning - 25 m discipliner
Tidtagning - 25 m discipliner - berettiget påstand
Tidtagning - 25 m discipliner - uberettiget påstand
Skydetilbehør
Tilladelige funktioneringsfejl - 25 m discipliner
To skud afgivet på en visning af skiven - 25 m sportspistol og 25n grovpistol
Typer af funktioneringsfejl - 25 m discipliner
Udstyr og ammunition
Ukorrekte banekommandoer - 25 m discipliner
Ukorrekte skud - 25 m discipliner
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8.9.4.2
8.1.2
8.6.1
8.10.3
8.7.2
8.7.2
8.7.3
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8.7.2
8.12
8.7
8.4.1.3
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8.4.3
8.4.4
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8.13
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8.7
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8.2
8.5.6
8.5.6
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8.7.1
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8.13
8.12
8.13
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