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TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR
”SÖDRA FÖRBUNDEN” SSM KPIST.
Reviderade med röd kursiv stil av Lars Lennartsson efter SSM-möte 2019-10-26.

Deltagare
Skyttar tillhörande föreningar inom Smålands, Blekinge, Skånes och Hallands
skyttesportförbund äger rätt att delta.
Arrangör
Deltagande skyttesportförbund arrangerar tävlingarna enligt rullande plan. Blekinge står som
värd 2020, Skåne 2021, Halland 2022 och Småland 2023.
Tidpunkt
Tävlingen arrangeras under första helgen i augusti, eller enligt arrangörens möjligheter.
Fältskytte genomförs lördag eftermiddag och banskytte under söndagen. Eventuellt kan båda
tävlingarna genomföras under söndagen, om ban-/terrängförhållanden medger detta.
Ambitionen ska vara att arrangera både bana och fält samma helg, men viktigast att de
arrangeras, t.ex. skilda helger eller i samband med annan tävling.

Tävlingarnas omfattning
Klassvis tävling
Ban- och fältskjutning för alla klasser enligt Regelbok nationellt skytte.
Mästerskap banskjutning ställningar
Seniormästerskap; Skyttar som, oavsett klass, skjuter enligt KpE program.
Veteranmästerskap; Skyttar som, oavsett klass, under året fyller lägst 55 år och skjuter
enligt KpE program.
Banskjutning liggande ska genomföras 2020 som ett provår, utan mästerskapsstatus, för att
eventuellt fastställas som mästerskap från 2021.
Mästerskap fältskjutning
Seniormästerskap; Skyttar som, oavsett klass, skjuter enligt KpFE program.
Veteranmästerskap; Skyttar som, oavsett klass, under året fyller lägst 55 år och skjuter
enligtKpFE program.
Lagmästerskap banskjutning och fältskjutning
Föreningslag; Från anmälda föreningar räknas de tre bästa skyttarnas resultat, oavsett klass.
Förbundslag; Från anmälda förbund räknas de fem bästa skyttarnas resultat, oavsett klass.
I banskytte räknas resultat från omgång 1+2, eller grundomgång om alternativa programmet
används. I fältskytte räknas alla stationer.
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Tävlingsprogram
Banskjutning
Omgång 1; Grundomgång enligt Regelbok nationellt skytte.
Omgång 2; Mellanomgång enligt Regelbok nationellt skytte.
Undantag: Kp2 skjuter 2x5 liggande + 5 knästående. Kp1 skjuter 3x5
liggande (anpassning sker om alternativa programmet används).
Omgång 3; Final enligt Regelbok nationellt skytte.
I omgång 1 och 2 deltar alla skyttar. (Klasserna 1 och 2 deltar ej i final.) Till final går de 10
bästa skyttarna efter omgång 1 + 2. Även lika med 10:e deltar, om banförhållandena medger
detta. Vid tekniska problem får jury besluta om färre deltagare.
Arrangör har rätt att välja alternativt program enligt Regelbok nationellt skytte om behov av
detta finns. Om andra förändringar måste göras, beroende på lokala förutsättningar, ska detta
meddelas i inbjudan.
Fältskjutning
Tävling bör omfatta minst 6 stationer och 60 skott. Inskjutningsstation bör anordnas.
I övrigt hänvisas till Regelbok nationellt skytte.
Hederspriser
Minst hälften av anmälningsavgiften ska användas till hederspriser och värdet av hederspris
får ej understiga anmälningsavgift. Ej avhämtade hederspriser tillfaller arrangören.
I banskytte räknas resultat från omgång 1+2, respektive grundomgång om alternativa
programmet används. I fältskytte räknas alla stationer.
Individuellt: Minst en femtedel av deltagarna i varje klass ska tilldelas hederspris.
Föreningslag: Minst en femtedel av anmälda lag ska tilldelas hederspris. Arrangören avgör
om föreningspris delas ut, eller fördelning sker till lagmedlemmar.
Förbundslag: Äran att segra gäller som pris. Hederspris delas ej ut.
Mästerskapsmedaljer
Som mästerskapsmedalj används arrangerande förbunds egen mästerskapsmedalj, med texten
SSM på baksidan.
I de individuella mästerskapen delas 1 guld, 1 silver och 1 brons ut per disciplin och
mästerskap.
I mästerskap för föreningslag utdelas guld till lagmedlemmarna i segrande lag, samt i silver
och brons till lagmedlemmarna i lagen på andra respektive tredje plats.
I förbundslagtävling utdelas inga medaljer.
För utdelning av individuella medaljer krävs minst tre deltagare från två föreningar eller minst
fem deltagare från 1 förening. För utdelning av lagmedaljer krävs minst tre deltagande lag
oberoende av antal föreningar.
Inbjudan
Inbjudan till tävlingarna läggs in i SvSF:s Tävlingskalender och utsänds av arrangör via mail
till deltagande förbund, senast sex veckor före tävlingsdag. Inbjudan presenteras också på
arrangerande förbunds hemsida. Respektive förbund ansvarar därefter för att föreningarna
erhåller inbjudan och övrig information.
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Anmälan
Anmälan sker föreningsvis direkt till arrangör. Om föranmäld skytt fått förhinder och anmäler
detta senast 7 dagar före tävling, återbetalas halva startavgiften. Efteranmälan kan ske, dock
senast före första upprop under tävlingsdagen och endast i mån av plats i befintliga skjutlag.
Ny indelning av skjutlag görs ej. Anmälan ska göras på av arrangören distribuerad
anmälningsblankett för att säkerställa korrekta uppgifter. Mästerskapsklass ska anges!
Startlistor
Startlistor ska delges på arrangerande förbunds egen hemsida och presenteras i SvSF:s
Tävlingskalender.
Avgifter
Avgifterna sätts in på konto, som anges i inbjudan, i samband med anmälan.
Avgifterna för kommande års tävlingar fastställs vid det årliga SSM-mötet.
Individuellt:
Efteranmälan:
Föreningslag:
Förbundslag:
Bussavgift fält:
Eventuella miljöavgifter:

150:+50:- (Efter presentation av startlistor på arrangerande förbunds hemsida.)
100:Ingen avgift
Bestäms av arrangören.
Läggs till anmälningsavgiften och ska framgå av inbjudan.

Resultatlistor
Resultatlistor delges via SvSF:s Tävlingskalender och skickas elektroniskt i sammanställd
form till övriga deltagande skyttesportförbund. Om tävlingen slås samman med annan tävling,
ska separata resultatlistor upprättas.
Justering av tävlingsbestämmelser
Tävlingsbestämmelserna kan endast justeras vid det årligen återkommande SSM-mötet och
revideras därefter av på mötet utsedd person.

