SANDAR OG SANDEFJORD
SKYTTERLAG

SKYTINGENS DAG
Konkurranseregler
Skytingens Dag skal være en propagandaskying for skyttersporten. Konkurransen skal legges vel til
rette for skyttere som ikke er å regne som aktive skyttere. Det premieres for individuell innsats og
for bedriftslag.
DELTAGERE OG VÅPEN
Konkurransen er åpen for alle. Skytterlaget holder våpen og ammunisjon. Det er kun tillatt med cal.
22 ammunisjon (salong) og våpen fra skytterlaget.
Skytingen er beregnet for skyttere som ikke har noe eget utstyr eller bekledning. Skytterdress og
skytesko som brukes i konkurranser er IKKE tillatt. Intensjonen er at dette skal være et stevne hvor
alle skal kunne delta på lik linje uten tilleggsutstyr utover det som skytterlaget låner ut. Det er dog
tillatt å bruke skytebriller, knepøll, hanske, lue/brem og løse albuebeskyttere.
KLASSEINNDELING
Klasse A…………. Skyttere som oppnådde 231 poeng eller mer ved siste deltagelse
Klasse B…………. Skyttere som oppnådde 216 til og med 230 poeng ved siste deltagelse
Klasse C…………. Skyttere som oppnådde 200 til og med 215 poeng ved siste deltagelse
Klasse D…………. Skyttere som oppnådde under 200 poeng ved siste deltagelse
Klasse Rekrutt…… Skyttere til og med det året de fyller 15 år i kalenderåret
Klasse Aspirant….. Skyttere til og med det året de fyller 15 år i kalenderåret. Denne klassen er
beregnet for helt nye skyttere og kan skyte med støtte
Klasse Veteran…… Skyttere som fyller 65 år i kalenderåret eller eldre
Klasse Åpen……… Skyttere som fyller 16 år i kalenderåret eller eldre og kan skyte med støtte
Aktive skyttere (skyttere som er klasseført i DFS, også junior) starter i klasse B ved første gangs
skyting med unntak av kl.5 som starter i klasse A. Skyttere som tidligere har skutt i klasse A og
ikke deltatt de siste 8 år, starter i klasse C. Øvrige skyttere starter i klasse D. Klasse Åpen er
beregnet på ikke-klasseførte skyttere eller fra klasse D.
Opprykk / nedrykk i klassene gjøres etter skyting hvert år. Hvis skytteren ikke deltar et eller flere år
så har ikke dette noen innvirkning på klassesettingen utover aldersbestemte klasser.
SKYTEPROGRAM
Skytingen foregår på 100 meter etter følgende program:
Klasse A, B, C og D:
5 prøveskudd med anvisning for hvert skudd
5 skudd liggende med anvisning for serien
2 x 5 skudd knestående med anvisning for hver serie
10 skudd liggende med anvisning for serien
Tilsammen 25 tellende skudd
Klasse Rekrutter, Aspirant, Åpen og Veteraner:
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5 prøveskudd med anvisning for hvert skudd
3 x 5 skudd liggende med anvisning for hver serie
10 skudd liggende med anvisning for serien
Tilsammen 25 tellende skudd
Det er ikke noen tidsbegrensning for seriene. Alle kan motta hjelp til innstilling av sikte, feste av
rem og lignende fra standplasspersonalet. Det er ikke tillatt med noen form for støtte bortsett fra
Aspirant og Åpen klasse. Hånden lengst fremme på geværet skal være tydelig fri fra underlaget
likeså skal ikke kolben berøre underlaget.
LAGSKYTING
Alle bedrifter kan stille bedriftslag med ansatte og pensjonister fra egne rekker. I tillegg kan også
skoler delta med skolelag bestående av elever fra samme skole. Andre former for lag er ikke tillatt.
Hvert lag kan bestå av inntil 6 skyttere, hvorav de fire beste teller i lagskytingen med tillegg etter
følgende respittordning.
Klasse A
0 poeng
" B
10 "
" C
20 "
" D
30 "
Bare skyttere fra klassene A - B - C og D kan delta i lagskytingen. Ingen skyttere kan oppnå mer
enn 250 poeng inklusiv respitt.
PREMIERING
INDIVIDUELL KONKURRANSE:
Stevnet beste skytter i klasse A - D premieres med gullmedalje. De øvrige klassevinnere premieres
med sølvmedalje, unntatt Åpen klasse og Aspirant. Forøvrig premieres 50 % i hver klasse, unntatt
Aspirant som premieres 100%.
LAGSKYTING:
Beste lag får aksje i lagpokalen. Denne vinnes til odel og eie til den som først oppnår 3 aksjer. I
tillegg premieres de fire tellende skyttere på vinnerlaget.
RANGERING VED POENGLIKHET
Ved den individuelle konurransen skal det rangere etter Innertierregelen ihht Skytterboka. Dersom
det fortsatt er likt rangeres det etter serie 3-2-4-1.
Ved poenglikhet i lagkonkurransen er det laget som har høyest samlet poengsum av de fire som
teller på laget uten respitt, som kåres til vinnere. Hvis det forsatt er likhet får begge lag aksje i
lagpokalen. Hvis dette resulterer i at begge lag oppnår 3 aksjer i lagpokalen fortas omskyting.
INNSKUDD
Klasse A, B, C, D, V og Åpen
Klasse Rekrutt og Aspirant
Lagskyting

kr. 100,kr. 70,Ikke innskudd

Sandefjord 31.mars 1993
Styret
Sandar og Sandefjord Skytterlag
19.05.2007
24.05.2008
08.06.2010
15.08.2011
19.09.2012
18.03.2015
05.03.2018

Rettet tillatte våpen.
Komplettert regler med tillatt utstyr, klasseendring rekrutter og innskudd
Endret siste serie til 10-skudd, endret rangeringsregler fra omskyting til rangering
Bekledning, premiering Aspirant
Justert innskudd
Lagt til klasse Åpen
Fjernet begrensning kommune

