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Reducering av antalet medaljer i en mästerskapstävling får endast göras om
detta är känt för det tävlande. (C.3.4.1)
Kraven på medaljer, statyetter eller pokaler är slopat. (C.3.4.2)
Tidskraven, när man skall inbjudan för godkännande, är borttaget. Står bara i
god tid. Dessutom ges möjlighet för kretsarna att ställa krav på att
målförutsättningar skall skickas in för godkännande. (C.3.5.2)

Möjligt att skapa blandade C-lag (öppen, dam, junior veteran y och ä) med
deltagare från andra klasser. (C.3.6.5)
Infört regler för rekord i Magnumprecision (C.3.7.2)
Vapenkontrollen är kompletterad med ”Utökad stickprovskontroll” (C.4.2)
Infört fasta poänggränser för standardmedaljer i Magnumprecision och PPC
(C.5.1.2)

Förtydligande att klassuppflyttning från klass 1 i normalfallet är till klass 2.
Frivilligt om man vill flytta till klass 3 (X.2.5)
Förtydligande angående veteranklasserna (X.2.10)
Förtydligande att även revolver vapengrupp C skall hålla avtryckarvikten i både
dubbel och singelaction. (X.4.3)
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Ändringar i skjuthandboken 2020 (sida 2)!
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Fältskytte, infört grupp 0 i avståndstabellen, dvs. grupp 1 med stödhand.
(D.7.1)
Fältskytte, magnumfält, bild på figurer och avstånd i en och samma tabell
(D.7.1, E.7.1)
Magnumfält, maxvikt för vapengrupp M7 max 1400 gram (E.4, G.4)
Skall vara möjligt att skjuta M7 med en revolver för fältskytte dock krav på att
det skall vara magnumladdning. (E.4, G.4)
Införande av kommandon för förberedelsetid i de grenar det används (X.6.2)
Särskiljning ändrat så att antal X räknas (X.6.11.2)
Militärsnabbmatch, endast en omskjutning i vapengrupp R (J.6.8.1)
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Skidskytte och springskytte delade i separata kapitel. (K, L)
Skidskytte vissa förändringar i klasser (K..2.12) och utförande (K.6)
Springskytte vissa förändringar i klasser (l.2.12) och utförande (L.6)
Luftpistol, översyn av klassindelning (M.2.11)
Luftpistol, förtydligande av utförande (M.6), anpassat efter skyttesport
PPC, uppdatering och översyn (O)
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Förtydligande av guldmärkeskrav för äldre skyttar (Bilaga 1)
Magnumprecision räknas för Stormästarmärket (Bilaga 1)
Städning och rättning av dokumentet.
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