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1. Nordisk mesterskap i feltpistol
1.1.

Nordisk mesterskap (NM) arrangeres i landene Sverige, Danmark og
Norge.

1.2.

Landene er representert gjennom sine forbund, som er:
●
●
●

Sverige (S), Svenska Pistolskytteforbundet,
www.pistolskytteforbundet.se
Norge (N), Norges Skytterforbund, www.skyting.no
Danmark (D), DGI Skydning, www.dgi.dk/skydning

2. Generelt
2.1.

Etterfølgende reglement er gjenstand for endring ved annen hver årlige
felles regelkonferanse hvor alle er representert.

2.2.

Forslag til endringer av reglementet skal besluttes av deltakerlandene
sammen, senest 3 mnd. før et mesterskap, slik at en i forkant får
tilstrekkelig mulighet til å tilpasse sine lag og utøvere til regelendringer.

2.3.

Endringer i regelverket krever en flertallsavgjørelse, men partene skal
søke konsensus som hovedregel.

2.4.

Norge har det praktiske ansvaret for å sørge for at dokumentet som
beskriver regelverket er oppdatert med de endringer som besluttes, og at
dokumentet er tilgjengelig på en forsvarlig måte for de øvrige land.

3. Mesterskapsrotasjon
3.1.

Mesterskapet arrangeres hos hvert medlemsland i rotasjon på samme
antallet som medlemsland. Dette betyr at når det pr 2019 er tre
medlemsland, skal rotasjonen være 3

3.2.

Rekkefølge for rotasjon skal fra og med 2019 være: Norge, Sverige, og
Danmark.

3.3.

Arrangementet skal arrangeres årlig den andre eller tredje lørdagen i
september, men tidspunkt skal informeres til alle parter senest 12 mnd. i
forkant.

4. Innbydelse
4.1.

En foreløpig innbydelse skal senest oversendes den 15. februar det året
arrangementet skal gjennomføres til de respektive deltakerlandene.

4.2.

Innbydelse skal inneholde informasjon om:
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●
●
●

Hvilken by i landet NM skal arrangeres
Hvilken del/region av landet mesterskapet skal avholdes
Siste dato for innmeldelse av deltakerlandenes utøvere før
mesterskapet

4.3.

Den endelige innbydelsen skal sendes senest den 15 juni det året
arrangementet gjennomføres

4.4.

Den endelige innbydelsen skal minimum inneholde
●
●
●
●
●
●

Program for mesterskapet
Praktisk informasjon
Hvordan konkurranse gjennomføres, eks. del av åpent nasjonalt
stevne
Kontaktperson mellom arrangør og deltakerland
Informasjon om vertslandets nasjonale reglement for feltskyting
Dette reglementet

5. Arrangement
5.1.

Arrangementet begynner alltid på fredag, og avsluttes i løpet av lørdagen.

5.2.

Arrangør av mesterskapet bør ha fokus på praktisk tilgjengelighet fra alle
nasjoner som deltar til arrangementsstedet. Alternativt med lett
tilgjengelig transport til og fra arrangørsted

5.3.

Arrangør skal ha en person som har dialog og kontakt mellom
deltakerland og arrangør, og skal bistå deltakere ved ankomst til
mesterskapet.

5.4.

Selve arrangementet starter på fredag med et felles teknisk møte mellom
arrangør og deltakerlandenes representanter og ledere.

5.5.

Hvert deltakende land skal ha tilstrekkelig mulighet til å få gjennomføre
sine egne tekniske- eller lagsmøter

5.6.

Selve konkurransen gjennomføres i sin helhet på lørdagen, og den bør
være avsluttet innen klokken 18:00.

5.7.

Arrangør skal på lørdag klokken 19:30, arrangere felles middag for
deltakere, ledere, og evt. arrangørens øvrige gjester. Under felles middag
skal en gjennomføre premieutdelingen.

5.8.

Mesterskapet er i sin helhet avsluttet etter premieutdeling, og avreise kan
skje etter eget ønske.

5.9.

Dersom arrangør ønsker, kan NM gjennomføres som en del av et åpent
nasjonalt stevne, eller arrangeres som en lukket konkurranse uten andre
deltakere. Dette skal tydelig fremkomme på endelig innbydelse.

5.10.

Vertslandets skytterorganisasjon er den formelt ansvarlige arrangøren av
mesterskapet.
Side 4 av 11

NORDISK MESTERSKAP I FELTPISTOL
5.11.

Vertslandet sin organisasjon har ansvaret for å tilby resultatservice, også
underveis i mesterskapet, uavhengig av en eventuell teknisk arrangør.

5.12.

Blir NM arrangert som en del av et åpent stevne, skal arrangør fremskaffe
et eget sekretariat for det åpne stevnet.

5.13.

5.14.

5.15.

Opphold
5.13.1.

Arrangør skal sørge for at opphold, overnatting og bespisning skjer
på en god og rettferdig måte.

5.13.2.

Ledere fra hvert land skal ha enkeltrom, mens deltakere kan
benytte flersengsrom

Økonomi
5.14.1.

Det enkelte deltakerland står selv økonomisk ansvarlig for
kostnader med reis til og fra mesterskapet. Dette gjelder også
dersom arrangement medfører reise fra innkvartering og til arena

5.14.2.

Blir mesterskapet arrangert som en del av et åpent stevne, skal
teknisk arrangørs merkostnader forbundet med NM belastes alle
deltakerland.

5.14.3.

Arrangør holder overordnet ansvar for økonomi ved
gjennomføring av NM, og fordeler kostnader ut på de aktuelle
deltakerlandene.

5.14.4.

Ved en økonomisk fordeling etter mesterskapet, skal det legges til
grunn det antallet deltakere og leder fra de deltakende land.

5.14.5.

Det påhviler arrangør et betydelig ansvar på å gjennomføre
arrangement innenfor en nøktern økonomisk ramme.

5.14.6.

DGI Skydning er alltid ansvarlig for bestilling og levering av
medaljer, og belaster arrangørlandet med disse kostnader.

5.14.7.

Dersom en eller flere parter ønsker å invitere andre gjester, skal
kostnader som tilkommer i tillegg dekkes av det landet som
inviterer sine gjester.

Sikkerhet
5.15.1.

Det er alltid arrangørlandets sikkerhetreglement som gjelder
under mesterskap, og disse skal alltid følges

5.15.2.

Har arrangørlandet krav om å bruke sikkerhetsflagg i våpen, skal
dette benyttes, men arrangør er ansvarlig for at slikt er tilgjengelig.
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5.16.

Fasiliteter, jury og våpenbrudd
5.16.1.

Arrangør er ansvarlig for at det er satt opp nødvendige fasiliteter i
direkte tilknytning til området hvor skyting gjennomføres. Dette er
fasiliteter som:
●
●
●
●

5.17.

5.18.

WC
Sekretæriat (stevneadministrationen)
Våpenkontroll
Oppholdsrom for skyttere og ledere

5.16.2.

Våpenkontroll foretas før skyting, samtidig på alle kaliber og alle
våben, også evt. reservevåpen, for alle skyttere og ledere.

5.16.3.

Sekretariatet er ansvarlig for resultatlister, og har det praktiske
ansvaret for å koordinere mesterskapet på best mulig måte for alle
involverte parter.

5.16.4.

Kontroll av våpen gjennomføres av teknisk arrangør. Er NM et
lukket mesterskap, er det vertslandet som skal gjennomføre
våpenkontroll.

Jury
5.17.1.

En lagleder fra hvert deltakerland, også fra arrangørland skal
sammen utgjøre jury, som er den part som fatter avgjørelser hvor
utøver eller leder ikke godtar.

5.17.2.

Representanten fra arrangørlandet er juryens leder

5.17.3.

Juryen skal til hver tid under konkurransen være tilgjengelig.

5.17.4.

Juryens oppgave er å sette seg inn i dette regelverket, med
tilhørende nasjonale regler som gjelder, og kontrollere at
mesterskapet gjennomføres som beskrevet.

5.17.5.

Juryen har også ansvaret for å følge konkurransen i grove trekk, da
spesielt standplasslederes avgjørelser, anvisning/maskering, og på
resultatservice.

Brudd i våpen og funksjoneringsfeil
5.18.1.

Det tillates 1 funksjoneringsfeil pr. skytter, pr. runde.

5.18.2.

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.
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En funksjonsfeil defineres som at et prosjektil ikke har forlatt løpet
og det er tydelig anslag på patronen, avtrekkermekanisme er
betjent, tomhylse har ikke forlatt våpen eller at tomhylse
forhindrer våpenets mekaniske funksjonering.
Mangelfullt innsetting av magasin er ikke gyldig funksjonsfeil.
5.18.3.

Brudd i våpendel gir rett til å fortsette skytingen etter reparasjon,
eller med annet våpen i samme våpengruppe.
Ved funksjoneringsfeil eller våpenbrudd skal skytter henvende seg
til skyteleder som skal avgjøre om det er en godkjent feil.

5.18.4.

Ved godkjent feil fortsetter skytingen fra og med den standplassen
hvor feil oppstod.

5.18.5.

Velges det å fortsette med nytt våpen, skal nytt våpen på forhånd
være godkjent av våpenkontroll.

5.18.6.

Tidsfrist for bytte/reparasjon av våpen er maks 15 min etter skytter
har kommet inn til sekretariatet, eller om feil utbedres i løypen
innen 5 minutter.

5.18.7.

Hvis våpenet ikke kan utbedres/byttes innen tidsfristen kan jury gi
lengre tidsfrist, maksimalt 30 minutter totalt. Det skal være minst 2
jurymedlemmer til stede for å kunne behandle en slik situasjon.

5.18.8.

Det forutsettes at skytter går direkte fra standplass til sekretariat
etter våpenbrudd.

5.18.9.

Godkjent feil skal registreres på resultatkort på en tydelig måte

6. Konkurranse
6.1.

Coaching
6.1.1.

Arrangør skal påse at det på hver standplass er definert tydelige
grenser for hvor lagledere ikke skal oppholde seg, noe som skal
begrense mulighet for at lagledere skal kunne gi råd og veiledning
på den enkelte standplass.

6.1.2.

Det skal også være eget område i nærheten av standplassen hvor
lagledere skal oppholde seg under skytingen. Dette området skal gi
lagledere mulighet for å se hele skytingen som utøvere
gjennomfører.

6.2.

Konkurransen er gjeldende både for lag- og individuell deltakelse

6.3.

Det konkurreres i to deløvelser, Fin og Grov som defineres etter følgende
spesifikasjoner:
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6.4.

Våpenspesifikasjoner
6.4.1.

Fin
●
●
●
●
●
●
●

6.4.2.

Grov
●
●
●
●
●
●
●

6.4.3.

Alle pistoler kan brukes.
Kaliber: kal. 7,62 mm til 9,65 mm (.30" - .38")
Våpenvekt inkl. tomt magasin: ≤ 1 400 g.
Skal passe i målekasse med størrelse: 300mm × 150mm ×
50mm
Løpslengde: ≤ 153 mm
Sikteradius: ≤ 220 mm
Avtrekksvekt: min. 1000 g.

Revolver, kun laglederkonkurranse
●
●
●
●

6.5.

Alle pistoler kan brukes.
Kaliber: 5,6 mm (.22") long rifle
Våpenvekt inkl. tomt magasin: ≤ 1 400 g.
Skal passe i målekasse med størrelse: 300mm × 150mm ×
50mm
Løpslengde: ≤ 153 mm
Sikteradius: ≤ 220 mm
Avtrekksvekt: min. 1000 g.

Kun revolver kan brukes.
Ingen øvrige begrensninger ut over.
Kaliber: kal. 0.38"
Avtrekksvekt: min. 1360 g.

Deltakelse
6.5.1.

Lagmesterskapet

6.5.1.1.

Mesterskapet har en lagkonkurranse hvor det konkurreres i
samme grupperinger/inndelinger som for individuell
konkurranse, hvor poeng etter begge øvelser legges
sammen for de 3 beste resultat fra hver øvelse.

6.5.1.2.

Ett lag består av 4 utøvere.

6.5.2.

Individuell konkurranse

6.5.2.1.

Individuell konkurranse gjennomføres ved at deltakere
deltar i både Fin og Grov. Junior skyter kun øvelsen Fin, og
deltar derfor to runder i Fin
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6.5.3.

Klasser

6.5.3.1.

Mesterskapet avholdes som en konkurranse hvor det
inngår en individuell- og en lagkonkurranse. Resultater etter
individuell deltakelse legges til grunn for å beregne
lagkonkurransen.

6.5.3.2.

Dersom ett av deltakerlandene ikke klarer å fremskaffe nok
deltakere i de respektive kategoriene i lagøvelse, kan en
etter avtale med ett av de andre landene låne en deltaker til
å representere det landet som ikke har tilstrekkelig antall
deltakere.
Individuelt resultat skal registreres for opprinnelig land.

6.5.4.

Junior (J)

6.5.4.1.

Deltaker som kan delta som junior er ikke begrenset til
kjønn. En betegnes som Junior er til og med det året en
fyller 20 år.

6.5.4.2.

Junior deltar kun i øvelsen Fin i mesterskapet

6.5.5.

Kvinner (K)

6.5.5.1.

6.5.6.

Menn (M)

6.5.6.1.

6.5.7.

Som også navnet her tilsier, er dette en klasse som kun
gjelder for menn. Det er ingen aldersbegrensning

Senior (E)

6.5.7.1.

6.5.8.

Som navnet tilsier, er dette en klasse som kun gjelder
kvinner. Det er ingen aldersbegrensning på denne klassen

Deltakere som vil delta i klassen senior fyller min. 60 år det
året mesterskapet avholdes. Både menn og kvinner kan
delta i denne klassen. Denne klassen utøvere har på alle
standplasser mulighet til å velge å skyte med en eller to
hender.

Lagledere (L)

6.5.8.1.

Hvert land utnevner sitt eget lederlag som gjennomfører
konkurransen ved å skyte Revolver. Det er ingen krav til
kjønn, eller alder.

6.5.8.2.

Lag for lagledere, skal kun bestå av tre -3- personer.

6.5.8.3.

Lederkonkurransen skal gjennomføre minst 50% av oppsatt
konkurranseløype.
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6.6.

Lagoppstilling
6.6.1.

Ved gjennomføring av skytingen, starter en gruppe utøvere. Dette
er å forstå som et lag med deltakere.

6.6.2.

Arrangøren står fritt til å bestemme hvor mange deltakere hvert
lag skal bestå av, men antallet kan aldri være mindre enn 6.
Plassering av utøvere på et lag, skal settes opp slik at to utøvere fra
samme land ikke står ved siden av hverandre.

6.7.

6.6.3.

Dette gjøres ved å først ta en deltaker fra arrangørlandet på nr 1.
Deretter velges en fra neste land, og til slutt fra tredje land.

6.6.4.

I tillegg til ulik nasjonalitet, skal det også settes opp deltakere fra
samme gruppe. Dette skal resultere i at det på ett lag, er det kun
deltaker fra klassen J, K, M, og E

6.6.5.

Rekkefølge for nasjoner på lagoppstilling

6.6.5.1.

Når mesterskapet arrangeres i Sverige, brukes rekkefølgen:
S, D, N, S, D, N osv.

6.6.5.2.

Når mesterskapet arrangeres i Danmark, brukes
rekkefølgen: D, N, S, D, N, S osv.

6.6.5.3.

Når mesterskapet arrangeres i Norge, brukes rekkefølgen:
N, S, D, N, S, D osv.

Program
6.7.1.

Konkurransen skal gjennomføres med minst 10 standplasser

6.7.2.

Det skal på minimum fem standplasser gjennomføres skyting med
en -1- hånd. De øvrige gjennomføres med fri skytestilling.

6.7.3.

På hver standplass skal det skytes seks -6- skudd

6.7.4.

Det gis poeng for hver truffet skive/mål, og for hvert skudd som
har truffet skive/mål. Standplass med to skiver/mål, kan dermed gi
2 poeng for hver skive/mål, og 6 poeng for hvert skudd som
treffer, totalt 8 poeng.

6.7.5.

Det er de sammenlagte resultater fra de øvelser en deltaker
gjennomføres, som gir individuelt resultat og plassering.

6.7.6.

Laglederkonkurransen har kun sammenlagt resultat fra hele laget.
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6.8.

6.9.

6.10.

Protester
6.8.1.

Skytteren/lagledere kan fremsette protest til standplassleder
dersom han/hun mener seg feilaktig behandlet/forstyrret på en
eller annen måte.

6.8.2.

Protest må fremsettes før anvisning/markering.

6.8.3.

Standplasslederen avgjør på stedet hvordan protesten skal
behandles.

6.8.4.

Ved protest mot standplasslederens bedømming, nedtages skiven
uten kritt og lapp, til senere bedømming ved Jury.

Lik poengsum
6.9.1.

Dersom det etter resultatliste er lik poengsum, og poeng gir mulig
pallplass, skal omskyting gjennomføres for å avgjøre plasseringer
på 1, 2, og 3 plass

6.9.2.

Dersom det etter resultatliste fra lagskyting er ett eller flere lag
som har lik poengsum, skal disse lag gjennomføre omskyting.
Landet som laget representerer velger tre -3- skyttere, som
gjennomfører omskytingen.

6.9.3.

Ved omskyting for lag, skal dette kun gjennomføres i Fin

6.9.4.

Jury skal være til stede under hele omskytingen og overvåke
denne.

Premie/medaljer
6.10.1.

Det skal gis medaljer til alle deltakere i hver klasse i lagøvelse.
Lagskyting avgjøres med resultater fra de tre beste skyttere, men
alle fra nasjonen skal dermed få medalje.

6.10.2.

Individuelt skal det utdeles medaljer i tre -3- valører, til de tre beste
skyttere i hver øvelse.

6.10.3.

Medaljebånd og tekst på medaljer justeres i følge oppsett pr.
arrangørland
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