
KOMPLETTERANDE FÖRUTSÄTTNINGAR
Sommarträffen 2022

ALLMÄNT Dokumentet är till för att skapa så lika förutsättningar som
möjligt mellan deltagarna.
Dokumentet förtydligar eller tolkar befintligt regelverk
(Regelbok nationellt skytte) eller ger instruktion beträffande
verksamhetsspecifika förutsättningar.

Skjutningen kan pågå som längst till 22:00. Om
ljusförhållanden inte är gynnsamma kan skjutningen komma
att avbrytas tidigare. Skjutningen avbryts oavsett om någon
patrull/skytt inte hunnit klart och poäng uteblir för den/dessa

Tävlingen genomförs enskilt. Detta innebär att samarbete
inom patrullen genom exempelvis att lämna korrektioner på
bommade skott, lån av utrustning mellan patrullmedlemmar
eller samarbete kring bedömningar inte är tillåtet.

Tävlingsledningen vill dock uppmuntra till ett kamratligt



kunskaps - och erfarenhetsutbyte som kan ske mellan
stationerna då patrullen färdas till fots. Syftet är att ta tillvara
på den kompetens som finns bland deltagarna samt att
kompetenshöja oerfarna skyttar som kan behöva stöd.

UTRUSTNING Skytte- och kringutrustning som får nyttjas på station:

Ryggsäck med sin fyllning
Baksäck (endast en baksäck per skytt är tillåten att ta med ut
på fältet)
Bakre mekaniskt stöd monterat på vapnet typ
monopod/bagrider
Benstöd (fältmässiga, ihopfällbart utan verktyg)
Vapenrem

De ovan nämnda ting som finns omnämnda i Regelbok
Nationellt skytte Gevär (SvSF) skall överensstämma med
regelbokens begränsningar.

Mynningsbroms eller kompensator är ej tillåtet (undantag FM
PSG 90)

Ljuddämpare är tillåtet.

F-klass benstöd ej tillåtna
Väderstationer är tillåtna. Om väderstationen innehåller
ballistisk app får väderstationen inte användas.

Mobiltelefoner får ej användas under tävlingen för att skaffa
sig fördelar genom till exempel ballistiska appar, väderappar,
upprätta samband med andra deltagare eller andra personer
som kan tillhandahålla fördelar. Mobiltelefonen är ett
reservsamband samt ska användas för resultatrapportering
och fotografering enligt vad som framgår nedan.

FÖREKOMMANDE
MÅL

Huvudmängden mål utgörs av stålmål skurna enligt SvSF
gevärssektionens regelbok för nationellt skytte, pt 3.7 (sidan
bifogas detta info).

Rörliga mål förekommer med okänd hastighet. Bedömd
hastighet är mellan 2-6 m/s.
Silhuettmål/fallmål förekommer. Bredd på bredaste partiet är
48 cm för dessa.

Om ett mål går sönder eller välter utgår hela stationen om det
inte med lätthet kan åtgärdas.



FÖREKOMMANDE
SKJUTSTÄLLNINGAR

Skjutplats på varje station är avgränsad av svart/gult plastband
(ATA-band). Inom skjutplatsen får valfri skjutställning intagas
och med godkänd utrustning enligt ovan.

FRÅGOR RÖRANDE
SÄKERHETEN

Säkerhetsansvarig har yttersta beslutet oavsett fråga rörande
tävlingen.

Om en deltagare bedöms av säkerhetsansvarig, eller någon
han utsett i sitt ställe, ej kunna fullfölja tävlingen på grund av
medicinska skäl så som tex vätskebrist, kan beslut fattas av
säkerhetsansvarig om att avskilja deltagaren från tävlingen och
återföra vederbörande till tävlingscentrum.

Säkerhetsansvarig äger rätten att avskilja deltagare eller
funktionär som bryter mot säkerheten och om så krävs
återföra personen till tävlingscentrum eller be vederbörande
att lämna skjutfältet.

Vapen får ej laddas med fler patroner än vad som är tillåtet för
stationen.

FOTOGRAFERING För fotografering gäller följande policy:

Du som fotograferar ansvarar själv för att inhämta tillstånd från
de/den du fotograferar.

Observera att det är förbjudet att fotografera skyddsobjekt
med fotograferingsförbud.

Fotograferingen får inte hindra eller begränsa patrullens
förmåga att hålla nödvändigt tempo i verksamheten

Förslagsvis taggar ni bilder som publiceras på Instagram med
hashtag enligt nedan så att flera kan ta del av dina fina bilder!

#Sommarträffen2022
#KikarfältSTHLM
#corax-store
#lapua
#gesab
#snigel
#drenger
#sweshooter
#retrofit
#kahles

RAPPORTERING AV
RESULTAT

Resultat rapporteras in genom elektroniskt formulär, google
forms. Som säkerhet behålls pappersprotokoll tills dess att
tävlingen är avslutad och vinnare blivit korad.



Procedur för rapportering av resultat:

Vid skjutning noteras träffar i pappersprotokollet av
protokollföraren.

När samtliga i en patrull genomfört en station överförs
resultatet som noterats på papper till det digitala
resultatrapporteringsformuläret.

Detta görs genom att den som sist fört pappersprotokollet
läser upp resultatet och BÖRJAR INLÄSNINGEN MED ATT
MEDDELA STATIONSNUMMER. Patrullchefen eller den som
patrullchefen utser skriver in resultatet i det digitala
formuläret. När alla patrullmedlemmars resultat är inskrivna
motläser patrullchefen inskrivet resultat. Den som agerat
spotter agerar kontrollant och kontrollerar att motläsningen
stämmer mot vad som står i pappersprotokollet.

Upptäcks misstämmigheter mellan inskrivet resultat och
pappersprotokoll löses detta på plats innan den digitala
rapporten sänds. Protester skall vara utredda innan resultatet
rapporteras in.

Godkänner kontrollanten motläst resultat sänds rapporten till
sekretariatet genom att trycka på knappen “SKICKA”.

Rutan “RAPPORTERAT” i pappersprotokollet bockas i då
bekräftelsen “Din rapport har mottagits” synts i formuläret.

FELHANTERING Har digital rapportering påbörjats för fel station, välj “RENSA
FORMULÄR” och “BAKÅT”. Fyll därefter i formuläret på nytt.

Misstänks att felaktig rapport har skickats kan ny rapport
skickas in inom 20 minuter från det att föregående rapport
sänts in.

BESTÄMMELSER
KRING RESULTAT
OCH SÄRSKILJNING

Elektroniskt rapporterat resultat gäller före resultat i
pappersprotokoll då rapportering gjorts.

Vid flera rapporter för samma patrull och station gäller senast
inrapporterat resultat som omedelbart efterföljer i tid
föregående rapporterade resultat. Resultat som rapporterats
för tidigare rapporterad station och som inkommit mer än 20
minuter efter tidigare inrapporterat resultat gäller ej.

Vid oklarheter om resultatrapports giltighet äger juryn rätt att
besluta. Juryn beaktar då tidpunkten för inkomna rapporter,
var patrullen befann sig vid tidpunkten för rapportering samt
utlåtanden från patrulldeltagarna samt pappersprotokollet.



Rapportering skall ske snarast efter genomförd station. Saknas
mobiltäckning vid tidpunkten för rapportering är det
acceptabelt att anstå med rapport till dess att man återfått
mobiltäckning.

Särskiljning vid lika resultat: 
Flest träff på hela skjutningen. Därefter flest antal “överblivna
skott”. Därefter bäst resultat på längsta avståndet. Därefter
bäst resultat bakifrån på station “Nya prick”.  Därefter bästa
resultat på station “Stora sätra”.


