Falsterbonäsets pistolskytteklubb
Tävlingsregler
Falling target vandringspris
Omfattning
Tävlingen består av fem deltävlingar. Varje deltävling består av en grundomgång och en
finalomgång. De åtta skyttarna med högst resultat från grundomgången går vidare till
finalomgången (max 24 poäng). Minst tre deltagare krävs för tävling. Finalen är en utslagstävling
där skyttarna möts en och en. Skytten med högst poäng från grundomgången möter skytten med
lägst poäng osv. Om färre än åtta deltagare ingår i finalomgången går de skyttar med högst
resultat automatiskt vidare, dvs. de lägsta placeringarna lämnas tomma. SPSF Skjuthandbok 14:e
upplagan, Del L.
Efter varje deltävling fördelas tävlingspoäng enligt följande:
1:a plats
2:a plats
3:e plats
4:e plats

5 poäng
4 poäng
3 poäng
2 poäng

De fyra skyttarna med högst sammanlagd tävlingspoäng varje år tilldelas årspoäng enligt samma
fördelning. Årspoängen sparas och summeras från år till år. Den skytt som först uppnår 25
årspoäng erövrar vandringspriset samma år och för alltid. Tills dess att vandringspriset erövrats
för alltid delas det ut till den som har högst sammanlagd tävlingspoäng från årets alla deltävlingar.

Genomförande
Vapengrupper

C enligt skjuthandboken.

Målmatriel

Falling target mål, Skytteträdet (endast särskjutning), avstånd 16 m.

Skjutställning

Stående 45° stödhand tillåten.

Grundomgång En provserie á 6 skott på 5 min mot Falling target mål.
4 tävlingsserier á 6 skott på vardera 16 s.
Finalomgång

Ingen provserie.
Tävlingsserier enligt utslagning á 6 skott på vardera 16 s.

Kommando

LADDA
Cirka 30 s före ”ALLA KLARA”.
ALLA KLARA?
Om nej upprepa efter cirka 10 s.
10 SEKUNDER KVAR 10 s före ”ELD”.
FÄRDIGA
3 s före seriens början.
ELD
ELD UPPHÖR
Utdraget under de 3 sista sekunderna.
PATRON UR, PROPPA OCH LÄGG NED VAPNET
VISITATION
Efter sista serien.
MARKERA

Övrigt

I finalomgången möts två par skyttar samtidigt, mötet om 3:e och 4:e platsen
avgörs före 1:a och 2:a platsen.

2014-03-20

www.falsterbonasetspistolskytteklubb.se

1(3)

Falsterbonäsets pistolskytteklubb
Tävlingsregler
Falling target vandringspris
Särskiljning

I grundomgången och i finalomgången, utom i finalskjutningen mellan 1:a och 2:a
platsen, sker särskiljning genom omskjutning mot Falling target mål.
Särskiljning i finalskjutningen sker mot Skytteträdet tills särskiljning är möjlig.
Båda skyttarna börjar med vardera tre figurer och skjuter samtidigt mot sin sida
på trädet. Den skytt vinner som har minst figurer på sin sida efter 6 skott.
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Tävlingsprotokoll

Falling target final

Ansvarig skjutledare

Datum

Placering från grundomgången
Namn

Poäng

1
8

4
5
1:a plats

2

2:a plats

7

3
Tävlingen om 3:e plats genomförs före den om 1:a och 2:a

6

3:e plats
De två som inte gick vidare

2012-07-08

