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Blekinge Skyttesportförbund och Blekinge Pistolskyttekrets inbjuder till gemensam 
hemmabanetävling i luftpistolskytte. Tävlingen är öppen för ungdomar och övriga skyttar 
som är anslutna till Blekinge Skyttesportförbund och/eller Blekinge Pistolskyttekrets. 
 

Omfattning Tävlingen omfattar fem tävlingsomgångar varav de för skytten tre bästa 
tävlingsresultaten räknas. Varje omgång består av 20 tävlingsskott, samt fritt antal 
provskott innan första tävlingstavlan skjuts. 
 

Skjuttid 45 minuter inklusive provskott 
 

Klassindelning Lp 9 Flickor och pojkar som fyller högst 9år det år tävlingen startar, sittande med stöd 
Lp 11 Flickor och pojkar som fyller högst 11år det år tävlingen startar, sittande med stöd 
Lp 13 Flickor och pojkar som fyller högst 13år det år tävlingen startar, sittande med stöd 
Lp 15 S Flickor och pojkar som fyller högst 15år det år tävlingen startar, stående med stöd 

Lp 15 F Flickor och pojkar som fyller högst 15år det år tävlingen startar, stående utan stöd 
Jun-Y Flickor och pojkar som fyller högst 17år det år tävlingen startar, stående utan stöd 

Jun-Ä Flickor och pojkar som fyller högst 20år det år tävlingen startar, stående utan stöd 
Seniorer  Övriga skyttar, stående utan stöd 
Veteraner Skyttar som fyller minst 60år det år tävlingen startar, stående utan stöd 

Stödskytt  Skyttar som på grund av svaga armar eller händer eller annat handikapp, 

   inte kan skjuta utan stöd. Stödskyttar kan INTE ingå i mixade lag. 

Lagtävling Inga föranmälda lag, utan de tre bästa resultaten från deltagare räknas i respektive 
tävlingsomgång. 
För att lagtävling skall kunna genomföras måste minst tre lag från två klubbar 
deltaga. I lagtävlingen som omfattar fem omgångar räknas resultaten från de fyra 
bästa omgångarna. 
 

Lagindelning Lp 9 och Lp 11  Mixade lag 
Lp 13 
Lp 15S 
Lp 15F 
Lp 17 och övriga Mixade lag 
 

Övriga regler för tävlingen, hänvisas till tävlingsbestämmelserna 
 

Anmälan Skall skickas via e-mail till: per@blekingeskytte.se 
eller till:  Pär Karlsson 
   Prästslättsvägen 22, lgh 1501 
   374 40 Karlshamn 

 

Avgift Individuell startavgift, 40kr/ deltagare 
Ingen lagavgift 
Samtidigt med anmälan sätts startavgift in på 
Blekinge Skyttesportförbunds Plus Giro 22 31 69-4 senast den 30/11 2016 

 

mailto:per@blekingeskytte.se


 

TÄVLINGSBESTÄMMELSER 
 

 
Skjutställning Sittande med stöd för händer eller underarmar. Stöd av typ Norma skyttestöd skall  
  användas. OBS. Pistolens främre del, framför varbygeln, får inte läggas an mot 
  skyttestödet. 
  Stående skyttar får inte använda stöd för kroppen. 
 

Kontrollappar Används EJ. 
Ansvarig ledare/ skjutledare skall skriva sin signatur på baksidan mitt för tavlans 
centrum eller sin signatur på de elektroniska skjutkortsutskrifterna samt tillse att 
tavlor/ elektroniska skjutkortsutskrifter sparas i fyra veckor efter tävlingsomgångens 
slut. Dessa SKALL vid anmodan överlämnas tävlingsledningen för kontroll. 
Om detta inte sker annulleras omgångens resultat. 
 

Tävlingsdatum   Omgång 1 1/10 -- 30/11 2016 OBS Förlängd tid 
  Omgång 2 1/11 -- 30/11 2016 
  Juluppehåll --------------------------------------- 
  Omgång 3 1/1 -- 31/1 2017 
  Omgång 4 1/2 -- 28/2 2017 
  Omgång 5 1/3 -- 31/3 2017 
 

Resultat Skall vara tävlingsledningen tillhanda senast den 5:e i månaden efter aktuell 
tävlingsomgång. 
 

Redovisning Resultaten redovisas omgångsvis på bifogad redovisningsblankett. 
Resultat skickas till varje klubb via mail samt att resultaten redovisas på 
Blekinge Skyttesportförbunds hemsida. 
Första resultatredovisningen kommer ske efter omgång 2. 
 

Priser Kommer att utdelas, i form av hederspriser, till bästa ¼-delen av skyttarna i 
respektive klass. 
I Lp 9 och Lp 11 delas pris ut till alla deltagare. 
I lagtävlingen delas pris ut till bästa lag i respektive klass. 
 

Anmälan Anmälan sker genom redovisning av resultat på skyttar i omg 1 & omg 2. 
Skyttar har dock möjlighet att anmäla sig även i omg 3, då de tre bästa resultaten 
räknas in i tävlingen. 

Avgift Se inbjudan. 
 

 

Blekinge Skyttesportförbund/ Blekinge Pistolskyttekrets 
Pär Karlsson 
Tävlingsledare 


