Följande gäller
OBS. Alla figurer skall beskjutas, det är inte tillåtet att välja bort någon figur. OBS.
T.ex på en station med 4 figurer anges ”Max 2 och Min 1”, detta betyder att minst 1 skott och som
mest 2 skott skall skjutas mot varje figur. Om vid markeringen resultatet är någon kombination av
2 + 2 + 2 + 0 så kommer det att protokollföras som 2 + 2 + 1 + 0, då angiven eldfördelning ej följts.
Om anbefalld utgångsställning är 45° och skytt uppenbarligen inte iakttar föreskriven
utgångsställning avräknas den BÄSTA av skyttens träffar. OBS inget ”Avbryt”.
Enligt skjuthandboken D.6.3.1.1. Sidan 85 längst ned.
Säkerheten.
Säkerhetsbestämmelserna i skjuthandboken skall följas. Som t.ex att vapen skall bäras med isatt
säkerhetspropp/bricka (detta gäller hela tävlingsområdet inklusive servering och parkering). Det är
absolut förbjudet att lämna skjutplatsen och att gå mot målen innan ORDER om detta erhållits.
Den snitslade vägen skall följas.
Påfyllning av magasin.
Påfyllning av magasin är tillåtet mellan stationerna. Det är inte tillåtet att fylla revolvertrumma eller
att föra in en patron i patronläget före kommandot LADDA.
Det är inte tillåtet att föra in magasin i pistolen före kommandot LADDA.
Speed-loader jämnställs med magasin.
Riktning.
Vid visning av figurerna är det tillåtet att rikta med vapnet mot dessa.
Kontroll av vapen och magasin.
Vid kommandot Proppa vapnet, kontroll av vapen och magasin skall skytten hålla upp proppat
vapen och magasin för kontroll. Revolver skall dock kontrolleras innan propp/bricka sätts i.
Vapen som inte är kontrollerat betraktas som laddat och skall behandlas som sådant. Det är
förbjudet att sätta ej kontrollerat vapen i hölster eller annan bäranordning.
Eldavbrott.
Omskjutning är tillåten endast en gång per tävling. Eventuell särskjutning räknas som separat
tävling. Om skytt vill skjuta om, skall skytten vid eldavbrott omedelbart sänka vapnet i
skjutriktningen samt sträcka upp den fria handen. Ingen annan åtgärd får vidtagas av skytten.
Efter ELD UPPHÖR anmäler skytten ELDAVBROTT.
Skjutstationschefen avgör om eldavbrottet var godkänt och instruerar om eventuell omskjutning.
Kontroll av träff i figurer.
Skytt som är utsedd att kontrollera målen skall göra detta omsorgsfullt. Kritning av kulhål får ej
göras innan kontrollanten är helt överens med funktionärerna om resultatet.
Om resultatet ej kan fastställas skall figuren tas in till juryn.



Kontroll av protokollskrivning.
Detta är en viktig uppgift som skall utföras med största noggrannhet.
Kontroll skall ske av samtligas resultat inte bara ditt eget.
Skyttarnas plats vid markeringen.
Vid markeringen skall skyttarna stanna ca 2 meter framför figurerna. Det är absolut förbjudet att
gå närmare eller att vidröra figurerna före markeringen. Eventuella synpunkter på markeringen skall
framföras omedelbart.

