Statutter – Nordisk Mesterskap i Feltpistol
Danmark/Norge/Sverige (oppdatert pr 25.05.2014).

1. Mesterskapet er mellom Norge (Norges skytterforbund), Sverige (Svenska Pistolskytteforbundet) og
Danmark (DGI Skydning). Mesterskapet er både i lag og individuelt.
2. Det enkelte land betaler selv sine reiseutgifter.
3. Oppholdsutgiftene deles mellom landene i forholdt til antall deltaker og leder. Leder i enkeltrom,
deltaker i flersengsrom. Min. standard vandrehjem, campingplass.
4. Mesterskapet arrangeres i Sverige i 2014, Danmark i 2015, Norge i 2016.
5. Lagmesterskapet har 4 deltakere i hver klasse menn og kvinner/Senior, hvor de 3 beste resultat i fin
og de 3 beste resultater i grov teller sammenlagt.
6. 4 deltagere i klasse junior, som skyter 2 runder med cal .22 hvor de 3 beste resultat i hver runde
teller. Merk: Man betegnes som Junior til og med det året man fyller 20 år.
7. Det bør normalt være med inntil 3 lagledere fra hvert land.
8. I det individuelle mesterskapet summeres oppnådd poengsum i begge runder for hver skytter. Dette
gjelder alle 3 klasser.
9. I mesterskapet benyttes følgende våpenklassene. Grovfelt (f.o.m. kal..32) for klasse menn og
kvinner/senior og Finfelt (kal..22) for klasse menn, kvinner og junior. Det er ikke tillatt med revolver i
noen våpenklasse.
10. Arrangørlandets regler gjelder hva angår krav til våpen, kommando og skyteprogram.
11. Sikkerhetspropper/brikker/plugg i våpen skal brukes hvis arrangør krever dette, forutsetting er at
arrangør stiller med nødvendig utstyr.
12. Våpenkontroll foretas før skyting, samtidig på alle kaliber.
13. Respektive forbund må ha et eget opplegg for å holde resultatoversikt på egen PC, underveis i
stevnet uavhengig av teknisk arrangør av stevnet.
14. De 3 laglederne fra Norge, Sverige og Danmark skyter egen intern konkurranse med revolver kaliber
38. Konkurransen gjelder kun sammenlagt på lag (ikke individuelt) hvor alle 3 lagledere fra hvert land
teller. Rangering etter gjeldene arrangørlands rangeringsregler. Det skal skytes feltkonkurranse, med
minimum 5 standplasser/hold.

ARRANGØR – DELTAKELSE – STARTKONTINGENT

-

-

-

Forbund/Fagkomiteen er ansvarlig arrangør, og kan skaffe teknisk arrangør (klubber). Hvis en klubb
er teknisk arrangør med mesterskapet innlagt i et åpent stevne betaler arrangerende land en andel
for skivemateriell for alle skyttere som deltar i mesterskapet til teknisk arrangør. Utgiftene fordeles
på hvert land på samme regning som overnatting og bespisning.
Landskampen kan legges inn i et åpent stevne eller som en ”lukket” landskamp hvor det ikke er
andre deltakere. Uansett valg må dette framgå av innbydelsen.
Menn og kvinner skal skyte kal .22 først, skytter skal skyte på samme skive begge runder.
Lagene settes opp med 1 fra hvert land i rekkefølge som fortsetter i forhold til antall deltakere. Hvert
land bestemmer i hvilke rekkefølge sine skytter skal sette inn i systemet. Arrangerende land skyter
på 1. standplass f.eks Sverige (S, D, N, S, osv), Danmark (D, N, S, D, osv), Norge (N, S, D, N osv). Første
lag fylles opp først fra klasse menn, fortsetter så fortløpende med klasse kvinner og så junior.
Alle skyter samme runden på grov/finfelt etter nødvendig pause.

VÅPENBRUDD
-

-

Brudd i våpendel gir rett til å fortsette skytingen etter reparasjon, eller med annet våpen i samme
våpengruppe. Fortsettelsen skjer fra og med den standplassen bruddet påvises. Det nye våpenet må
godkjennes av våpenkontrollør.
Tidsfrist for bytte/rep av våpen er maks 15 min etter skytter har kommet inn til sekretariatet. Hvis
våpenet ikke kan utbedres/byttes innen tidsfristen kan jury gi lengre tidsfrist. Når ekstra tid er tildelt,
skal skytingen fortsette fra tid og sted, bestemt av jury.

Merknad: Våpenbrudd defineres som et synlig brudd i våpendel. Skytteren er ansvarlig for å bevise at det er
snakk om et brudd. Brukket tennstift eller defekt utkaster er eksempler på våpenbrudd.
Skjeftet anses ikke som våpendel i denne sammenheng. Andre funksjoneringsfeil som ikke kan føres tilbake
til et direkte brudd i en våpendel, belastes skytteren.
Det forutsettes at skytter går direkte fra standplass til sekretariat etter våpenbrudd.

RANGERING VED LIK POENGSUM LAG
-

-

Ved lik poengsum på lag brukes rangering etter arrangørlandets gjeldende reglement for rangering.
Hvis rangeringen ikke skiller, skal det være omskyting med alle deltakere på laget, hvor samme antall
som i mesterskapet teller. (på menn og kvinner, sammenlagt fin- grov)
Ved lik poengsum på medaljeplass individuelt, skal det være omskyting om medaljer. Omskyting skal
følge vertslandets regler for omskyting i mesterskap.
Omskyting kun med kaliber 22 våpen.

MEDALJER / DIPLOMER
-

Medaljer for alle i alle klasser, 4 menn, 4 kvinner og 4 junior.
Medaljer i 3 valører i hver klasse til de 3 beste skyttere i hver øvelse.
Medaljer for lagskyting for 3 lagledere pr land i 3 valører, utdeles etter resultat fra skyting med
revolver i kal .38 på fredag kveld. Alle resultater pr. nasjon teller.
Medaljer bestilles via DGI Skydning. Medaljebånd og tekst justeres i følge oppsett pr. arrangørland.

-

Alle medaljer betales av arrangørlandet.

ARRANGØRTIDSPUNKT – TIDSBRUK
-

Nordisk mesterskap i feltpistol arrangeres i perioden august -oktober. Tid for arrangementet bør
være klart innen 15. desember året før, slik at dette kan tilpasses terminlister i alle 3 land.
Ankomst bør være fredag ettermiddag/kveld og teknisk møte avholdes fredag kveld før eller etter
felles bespisning.
Konkurransen går på lørdag og bør avsluttes senest kl. 1800. Felles middag fra ca kl. 1930 med
påfølgende premieutdeling og sosialt samvær.
Avreise bør starte, etter eget ønske, søndags formiddag.

Norges skytterforbund Svenska Pistolskytteforbundet DGI Skydning

