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Regler för PPC-1500
Fastställda av Svenska Pistolskytteförbundet

Svenska Pistolskytteförbundets (SPSF) regler för PPC överensstämmer i huvudsak med de av USA:s National
Rifle Association (NRA) och tyska Bund der Militär und Polizeischützen e.V. (BDMP) fastställda reglerna för
hur Precision Pistol Competition (ursprungligen Police Pistol Competition) skall bedrivas. Regler som följs av
en asterisk (*) är europeiska eller svenska tilläggsregler, de amerikanska reglerna är skrivna inom parentes.
Globalt samordnas PPC i organisationen World Association 1500.
Som övergripande bestämmelser för allt skytte inom SPSF gäller Skjuthandboken (SHB). Där inte annat anges i
detta dokument gäller SHB även för PPC.

1. Olika typer av tävlingar
1.0 SPSF tävling Tävling enligt SHB B.4
1.1 Sanktionerad tävling Ett antal matcher som framgår i en inbjudan, exempelvis individuella matcher,
lagmatcher eller en kombination av båda
1.2 Typer av matcher
a) PPC match Alla matcher som skjuts med pistol eller revolver som definieras i reglerna 3.1, 3.2, 3.3, 3.4,
3.5, 3.6, 3.7 som specificeras i mästerskapsprogrammet
b) Klassningsmatch Internationell och nationell tävling (d.v.s. klassningsgrundande tävling)
c) Inbjudningsmatch Match som endast de som har fått inbjudan får deltaga på (Icke klassningsgrundande
tävling.)

2. Deltagande i tävling
2.0 Rätt att delta PPC är öppet för alla skyttar som är medlemmar i SPSF-ansluten förening och innehar
pistolskyttekortet samt genomgått nybörjarkurs i PPC eller annan av SPSF godkänd utbildning. PPC får inte
begränsas till en viss kategori eller yrkesgrupp.
2.3 Utländska medborgare som ej heller är bosatta i Sverige men som är medlemmar i SPSF:s motsvarighet i
sitt hemland och kan visa upp medlemskort, får deltaga på av SPSF sanktionerade PPC.

3. Utrustning och ammunition
3.1 Standardrevolver 6” (Distinguished revolver)
Revolvern måste kunna laddas med och skjuta standard .38 Specialammunition med 158 grains kula.
Laddningen skall motsvara fabriksladdning och får ej vara reducerad. Det måste vara en fabrikstillverkad
revolver utan några yttre modifikationer förutom kolven, som får modifieras för att passa skyttens hand eller
underlätta omladdningar.
Kolv får även bytas mot likvärdig kolv av tjänstetyp. Förutom kolven och polering av trycket för att uppnå ett
bättre tryck eller för att kunna hålla föreskrivna 1135 gram, får ingen ytterligare modifiering ske.
Alla typer av rekylreducerade system som tex. mynningsbroms, portning etc. är förbjudna.
a) Avtryckaren måste ha både single och double actionfunktion och måste kunna hålla 1135 g på single
actiontrycket. Valfri typ av avtryckare som säljs av vapnets tillverkare, utan modifiering, får användas.
b) Siktet får vara av fast eller justerbar modell, justerbart korn är ej tillåtet.
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c) Piplängden får ej överstiga 153 mm (6 tum).
d) Följande är inte tillåtet: Avtryckarskor, mynningsbroms/portning, avtryckarmonterad avtryckarstopp,
fyllnadsmaterial för att göra avtryckaren slät, filning eller att på annat sätt ta bort skarpa kanter på
avtryckaren, filning eller på annat sätt reducera avtryckarens bredd eller längd, tejpa fast tumhyllor eller
med kolvar med utbuktande nederdel (handstöd), ej heller får man fästa något material på kolv eller hand för
att få bättre grepp.
Det är varje skytts ansvar att se till att hans vapen är godkänt, om oklarheter uppstår skall kontakt tas med
tävlingsledaren.
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3.2 Revolver 1500
Vapengruppen omfattar revolvrar i kaliber .32 eller grövre, piplängden får ej överstiga 153 mm (6 tum), siktet
får vara fast eller justerbart och visirlängden får ej överstiga 220 mm* (internationellt gäller 8½ tum/216 mm).
Kornet får ej gå utanför mynningen, optiska riktmedel är inte tillåtna. Om revolvern har single actionfunktion
skall den kunna lyfta 1135 gram. Inga yttre eller inre modifieringar som gör revolvern mindre säker är tillåtna.
Alla typer av rekylreducerande system som till exempel mynningsbroms och portning är förbjudna.
3.3 Pistol 1500
Vapengruppen omfattar pistoler i kaliber 9 mm eller grövre, piplängden får ej överstiga 153 mm (6 tum), siktet
får vara fast eller justerbart och visirlängden får ej överstiga 220 mm* (internationellt gäller 8½ tum/216 mm).
Kornet får ej gå utanför mynningen, optiska riktmedel är inte tillåtna. Avtrycket måste kunna hålla 1360 gram*
(Internationellt 1589 gram). Inga yttre eller inre modifieringar som gör vapnet mindre säkert är tillåtna.
Alla typer av rekylreducerande system som till exempel mynningsbroms eller portning är förbjudna.
3.4 Standardpistol ( Distinguished pistol )
Vapengruppen innefattar fabrikstillverkade (katalogvara) pistoler i kaliber 9mm eller grövre, piplängden får ej
överstiga 127 mm (5 tum), ersättningspipa får ej vara längre än originalpipan.
Alla tillbehörsdelar eller komponenter som är tillverkade för att kopiera vapentillverkarens original i material
och dimension accepteras.
Fasta eller justerbara riktmedel från valfri tillverkare är tillåtna, kornet får ej gå utanför manteln.
Visirlängden får ej överstiga 191 mm (7½ tum). Avtrycket måste hålla 1360 gram* (Internationellt 1589 gram)
på single actiontrycket eller på double actiontrycket på pistol med endast double actionfunktion.
Alla double action pistoler måste skjuta första skottet i varje match double action.
a) Kolvsidor får modifieras eller bytas beroende på skyttens hand, fingergrepp eller kolvöverdrag är tillåtna.
Kolvar med tumhylla eller med utbuktande nederdel (handstöd) är inte tillåtna, ej heller tejp på kolven eller
något material som ger en klibbig yta mot kolven eller handen.
b) Inga yttre modifieringar är tillåtna och inte heller inre modifieringar som gör pistolen mindre säker än
vapentillverkarens originalutförande. Alla standardsäkringar måste fungera.
c) Siktramper av Bo-Martyp på manteln, avtryckarskor, alla rekylreducerande system som till exempel
mynningsbroms eller portning är förbjudna, även kolvar som ger ökad vikt räknas hit.
d) Det är varje skytts ansvar att se till att hans vapen är godkänt. Uppstår oklarheter skall tävlingsledaren
kontaktas.
3.5 Standardrevolver 4” (Service revolver)
Revolvern måste kunna laddas med, och skjuta, standard .38 Special ammunition med 158 grains kula.
Laddningen skall motsvara fabriksladdning och får ej vara reducerad. Det skall vara en fabrikstillverkad revolver
utan några yttre modifikationer förutom kolven som får modifieras för att passa skyttens hand eller underlätta
omladdningar.
Kolv får även bytas mot likvärdig kolv av tjänstetyp.
Inga inre modifieringar som gör revolvern mindre säker än originalversionen är tillåtna. Alla typer av
rekylreducerade system som till exempel mynningsbroms eller portning är förbjudna.
a) Avtryckaren måste ha både single och double actionfunktion.
b) Siktet får vara fast eller justerbart, justerbart korn är inte tillåtet.; Kornet måste vara ett sluttande korn eller
stolpkorn, såsom det säljs från vapentillverkaren.
c) Piplängden får ej överstiga 102 mm (4 tum).
3.6 Standardrevolver 3” ( Off-Duty revolver )
Revolvern måste kunna laddas med, och skjuta, standard .38 Special ammunition med 158 grains kula.
Laddningen skall motsvara fabriksladdning och får ej vara reducerad. Det skall vara en fabrikstillverkad revolver
utan några yttre modifikationer förutom kolven som får modifieras för att passa skyttens hand eller underlätta
omladdningar.
Kolv får även bytas mot likvärdig kolv av tjänstetyp.
Inga inre modifieringar som gör revolvern mindre säker än originalversionen är tillåtna.
Alla typer av rekylreducerade system som t.ex. mynningsbrom eller portning är förbjudna. Även kolvar som ger
ökad vikt räknas hit.
a)

Siktet får vara fast eller justerbart, justerbart korn är inte tillåtet. Kornet måste vara ett sluttande korn eller
stolpkorn, såsom det säljs från vapentillverkaren
b) Piplängden får ej överstiga 76 mm (3”)* (Internationellt 70mm (2 3/4 tum)).
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3.7 Standardpistol fasta riktmedel
( Stock semi automatic pistol )
Vapengruppen omfattar massproducerade (minst 1000 exemplar) fabrikstillverkade (katalogvara) pistoler i
kaliber 9 mm eller grövre, piplängden får ej överstiga 127 mm (5 tum).
Endast fasta riktmedel är tillåtna. Tillverkarens sikte får ersättas med andra fasta riktmedel som t.ex. litiumsikte
eller 3-punktssikte.
Den enda modifikationen som är tillåten är montering av magasinsbottenskydd (basepad).
Alla double actionpistoler måste skjuta första skottet i varje match double action.
Modifieringar, förutom de ovannämnda, är förbjudna.
Siktramper av Bo-Martyp på manteln, avtryckarskor, förlängd mantelspärr, förlängd magasinsbrunn, alla typer
av rekylreducerande system som till exempel mynningsbroms eller portning samt kolvar som ger ökad vikt är ej
tillåtna.
Inga inre modifierar som gör pistolen mindre säker än vapentillverkarens original är tillåtna. Pistolen skall vara
försedd med originalkolv eller annan tillverkares kolv av samma typ och storlek, kolvsidor får modifieras eller
bytas beroende på skyttens hand. Fingergrepp eller kolvöverdrag är tillåtna.
Kolvar med tumhylla eller med utbuktande nederdel (handstöd) är inte tillåtna, inte heller tejp eller skrovlig yta
som gör kolven mindre hal.
3.9 Optiska hjälpmedel
Inga optiska hjälpmedel annat än vanliga glasögon som används för att korrigera synen eller vanliga
skyddsglasögon/solglasögon är tillåtna.
Följande är inte tillåtet: diopter, irisbländare, ögonlapp, endast öppet synfält är tillåtet.
Alla typer av optiska eller elektroniska riktmedel är förbjudna, samt elektroniska tryck.
3.10 Liggunderlag får användas förutsatt att det inte ger något stöd och att tjockleken inte överstiger 19 mm.
3.11 Handskar och liknade hjälpmedel får endast användas om man är fysiskt handikappad enligt regel 13.1
3.12 Hölster
Ett vanligt höger- eller vänsterhänt hölster skall användas. Av säkerhetsskäl är axel-, och korsdragshölster samt
hölster som förutsätter att man måste stoppa in fingret i varbygeln för att kunna dra, förbjudna.
Hölster för pistoler måste täcka varbygeln helt.
3.13 Timer med ljud Timer som ger ifrån sig en signal är inte tillåten.
3.17 Ammunition
a) Revolver 1500: Handladdad eller fabriksladdad ammunition i kaliber .32 eller grövre är tillåten.
Ingen Magnum eller High- Speed (+P) ammunition får användas. All ammunition måste ha tillräcklig energi för
att kunna passera både tavla och eventuell baktavla, kulor som ej har passerat tavlan markeras som bom.
b) Pistol 1500: Handladdad eller fabriksladdad ammunition i kaliber 9 mm eller grövre är tillåten.
c) Standardpistol Fasta Riktmedel: Handladdad eller fabriksladdad ammunition i kaliber 9mm eller grövre är
tillåten. Handladdad ammunition skall motsvara fabriksladdad ammunition.
d) Standardrevolver 4”: Kaliber .38 Special med 158 grains kula, handladdad eller fabriksladdad. Handladdad
ammunition skall motsvara fabriksladdad ammunition. Inga reducerade laddningar är tillåtna.
e) Standardrevolver 3”: Kaliber .38 Special med 158 grains kula, handladdad eller fabriksladdad. Handladdad
ammunition skall motsvara fabriksladdad ammunition. Inga reducerade laddningar är tillåtna.
f) Standardrevolver 6”: Kaliber .38 Special med 158 grains kula, handladdad* (Internationellt måste
ammunitionen vara fabriksladdad av godkänd leverantör) eller fabriksladdad, handladdad ammunition skall
motsvara fabriksladdad ammunition. Inga reducerade laddningar är tillåtna.
g) Standardpistol: Handladdad* (Internationellt måste ammunitionen vara fabriksladdad av godkänd
leverantör) eller fabriksladdad ammunition i kaliber 9mm eller grövre är tillåten. Handladdad ammunition
måste motsvara fabriksladdad ammunition.
3.19 Skyddsglasögon
Alla skyttar och övrig personal som vistas direkt i anknytning till skjutlinjen skall bära ögonskydd
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4. Måltavlor
4.1 Officiella måltavlor
Den officiella europeiska PPC-tavlan skall användas på PPC där de officiella avstånden används, avstånden för
PPC är: 3 yards (2,72m) 7 yards (6,34m) 15 yards (13,58m) 25 yards (22,63m) 50 yards (45,3m).
För inomhusskjutbanor samt banor som inte har tillgång till 50 yards avstånd, finns en reducerad tavla för 25
yards. Tävlingar som använder reducerad tavla på 25 yards är inte klassningsgrundande.

Officiell europeisk PPC tavla
Tavlans yttermått är 655x1150

5.0 Skjutställningar
5.1 Marken Alla referenser till ”marken” i följande skjutställningsregler relaterar till underlaget på skjutplatsen.
5.2 Konstgjort stöd Alla stödjande ytor förutom marken är förbjudna. Att använda eller gräva knäskålshål eller
armbågshål är förbjudet. Armbågsskydd och knäskydd är förbjudet med undantag för personer med fysiskt
handikapp som beskrivs i regeln 13.
Utrustning som hölster, snabbladdarhållare eller annat kan bedömas som konstgjort stöd om det placeras på ett
sådant sätt att det ger ett ökat stöd.
Tjocka skyttejackor eller västar som ger ökat stöd eller som man drar åt, är inte tillåtna.
5.3 Utgångsställning Stående med vapnet laddat, säkrat och hölstrat i ett vanligt höger- eller vänsterhänt hölster.
Skytten måste stå med armarna utmed sidorna och händerna får ej röra vapnet eller hölstret. Regler för hölstrad
pistol, se 10.11

Utgångsställning
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5.6 Liggande med uträckt kropp på marken, parallellt i linje med siktet, huvudet mot tavlan. Så länge den
huvudsakliga linjen hålls och andra skyttar inte störs kan skytten också ligga snett.
Vapnet får ej röra marken men får stödjas med båda händerna som får ha kontakt med marken.
Skytten intar liggande skjutställning från sittande skjutställning.
Vapnet skall peka framåt mot tavlan när man byter position.

5.8 Sittande Båda skinkorna skall ha kontakt med marken, kroppen i riktning mot tavlan. En arm får hållas
bakåt för att ge stöd, armbåge får ej vidröra marken, ryggen får ej vila mot marken men ett eller båda knäna får
dras upp, händer eller armbågar får stödjas mot ett eller båda knäna.
Vapnet får skjutas med antingen en eller båda händerna, men får ej stödjas mot någon fot.

5.10 Knästående och knästående med skydd och stöd
a) Knästående med minst ett knä i marken. Skinkorna får stödjas mot hälarna men får ej röra marken
b) Knästående med skydd och stöd (tillämpas i Standardrevolver 4”, Standardrevolver 3” samt Standardpistol
fasta riktmedel). Ingen del av kroppen får överstiga begränsningslinjen (som antingen är verklig eller tänkt).
Vapnet får ej vidröra barrikaden, men händerna får ta stöd av barrikaden.
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De två första bilderna visar olika knästående skjutställningar och den tredje visar korrekt knästående
skjutställning för Standardrevolver 4”, Standardrevolver 3” samt Standardpistol fasta riktmedel.
5.11 Stående med barrikadstöd Stående bakom barrikaden, båda fötterna skall vara innanför
begränsningslinjen (verklig eller tilltänkt) som är lika bred som barrikaden och sträcker sig 60 cm bakåt. Vapnet
får inte röra barrikaden, men händerna får ta stöd mot barrikaden. Vid skjutning från barrikadens vänstra sida
skall vapnet hållas och skjutas med vänster hand och endast det vänstra avtryckarfingret får finnas i varbygeln.
På höger sida blir det omvänt förhållande.
Skjuthanden får stödjas av den andra handen, men testet går ut på att om stödhanden tas bort måste man
fortfarande kunna skjuta vapnet.
Skjutningen skall, då barrikad används, alltid inledas från vänstra sidan av barrikaden.

5.12 Stående Skjutning sker med raka eller böjda ben, stödhand tillåten. I Standardrevolver 3”, Standardrevolver
4” och Standardpistol fasta riktmedel skjuts utan stödhand på 3 yards.

6. Skjutbanan
6.1 Skjutlinjerna är placerade direkt framför skjutplatserna. Skjutlinjerna är utmärkta på 3, 7, 15, 25 och 50
yards.
6.2 Skjutplatserna är den del av banan som är avsedd för varje skytt direkt bakom skjutlinjen. Varje skjutplats
där barrikad används skall vara markerad med samma nummer som skyttens tavla.
Rekommenderad skjutplatsbredd per skytt är 2,4 meter.
6.4 Skjutavstånden för PPC är följande:
3 yards (2,74m)
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7 yards (6,40m)
15 yards (13,72m)
25 yards (22,86m)
50 yards ( 45,72m)

7. Matchernas genomförande
Alla matcher startar med skyttarna i utgångsställning, Signalen för eld kan ges med signalhorn, visselpipa eller
genom att tavlan svänger fram.
När double actionskjutning anbefalls får single actionpistoler också användas.
Double actionpistoler måste skjuta första skottet i varje match/stage double action.
7.1 Ifyllning av tavlorna före match
Varje skytt som skjuter en 1500-match tar 6 tavlor. Standardrevolver 3”, Standardrevolver 4”, Standardrevolver
6” samt Standardpistol fasta riktmedel tar 2 tavlor.
Skytten skriver sitt namn på tavlans övre vänstra del, samt vapengrupp.
7.1.2 Speglar
Används speglar, skriver skytten sitt namn samt vapengrupp på spegelns baksida, övre vänstra hörnet.
Pistol och Revolver 1500
TAVLA 1:
TAVLA 2:
TAVLA 3:
TAVLA 4:
TAVLA 5:
TAVLA 6:

Match 1
Match 2
Match 3
Match 4
Match 5: Stage 1-2
Match 5: Stage 3-4

Tavla 1
Tavla 2
Tavla 3
Tavla 4
Tavla 5
Tavla 6

Standardrevolver 3”, Standardrevolver 4”, Standardrevolver 6” och Standardpistol fasta riktmedel
TAVLA 1:
Stage 1-2
Tavla 1
TAVLA 2:
Stage 3-4
Tavla 2

Revolver 1500 och Pistol 1500 (Single actionskjutning är endast tillåten på 50 yards!)
Match 1
7 yards
6+6 skott stående, 20s, omladdning efter de första 6 skotten.
15 yards
6+6 skott stående, 20s, omladdning efter de första 6 skotten.
Match 2
25 yards
3x6 skott, 90s, 6 knästående, 6 barrikad vänster, 6 barrikad höger.
Match 3
50 yards (Single action tillåtet)
4x6 skott, 165s, 6 sittande, 6 liggande, 6 barrikad vänster, 6 barrikad höger.
Match 4
25 yards
2 omgångar med 6+6 skott, 35s, stående, omladdning efter de första 6 skotten.
Match 5 stage 1-2
7 yards
6+6 skott, 20s, stående, omladdning efter de 6 första skotten.
25 yards
3x6 skott, 90s, 6 knästående, 6 barrikad vänster, 6 barrikad höger.
Match 5 stage 3-4
50 yards (Single action tillåtet)
4x6 skott, 165s, 6 sittande, 6 liggande, 6 barrikad vänster, 6 barrikad höger.
25 yards
6 skott, 12s, stående.
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Standardrevolver 6” och Standardpistol Stage 1-2
7 yards
6+6 skott, 20s, stående, omladdning efter de 6 första skotten.
25 yards
3x6 skott, 90s, 6 knästående, 6 barrikad vänster, 6 barrikad höger.
Stage 3-4
50 yards (Single action tillåtet)
4x6 skott, 165s, 6 sittande, 6 liggande, 6 barrikad vänster, 6 barrikad höger.
25 yards
6 skott, 12s, stående.
Standardrevolver 3”
Stage 1-2
3 yards
6 skott stående utan stödhand 8s
7 yards
6+6 skott, 20s, stående, omladdning efter de 6 första skotten.
Stage 3-4
15 yards
6+6 skott, 20s, stående, omladdning efter de 6 första skotten.
25 yards
3x6 skott, 90s, 6 knästående med skydd och stöd, 6 barrikad vänster, 6 barrikad höger.

Standardrevolver 4”
Stage 1-2
3 yards
6 skott stående utan stödhand 8s
7 yards
6+6 skott, 20s, stående, omladdning efter de 6 första skotten.
Stage 3-4
15 yards
6+6 skott, 20s, stående, omladdning efter de 6 första skotten.
25 yards
3x6 skott, 90s, 6 knästående med skydd och stöd, 6 barrikad vänster, 6 barrikad höger.
Standardpistol fasta riktmedel
Stage 1-2
3 yards
6 skott stående utan stödhand 8s
7 yards
6+6 skott, 20s, stående, omladdning efter de 6 första skotten.
Stage 3-4
15 yards
6+6 skott, 20s, stående, omladdning efter de 6 första skotten.
25 yards
3x6 skott, 90s, 6 knästående med skydd och stöd, 6 barrikad vänster, 6 barrikad höger.

6.0 Matchschema
Revolver 1500 och Pistol 1500
(Matchen kan skjutas utan paus)
Match 1:

7 yards 12 skott, stående 20s
15 yards 12 skott, stående 20s
Markering, tavelbyte
Match 2:
25 yards 18 skott, knästående, barrikadskjutning med vänster
och höger hand 90s
Markering
Match 3:
50 yards 24 skott, sittande, liggande, barrikadskjutning med vänster
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och höger hand 2 min 45s
Markering, tavelbyte
Match 4:
25 yards 12 skott, stående 35s (skjuts två omgångar totalt 24 skott)
Markering, paus (skjutlag två fortsätter)
Match 5:
Stage 1
7 yards 12 skott, stående 20s
Stage 2
25 yards 18 skott, knästående, barrikadskjutning med vänster och
höger hand 90s
Markering, tavelbyte
Stage 3
50 yards 24 skott, sittande, liggande, barrikadskjutning med vänster
och höger hand 2 min 45s
Stage 4
25 yards 6 skott, stående 12s
Markering, slut!
Standardrevolver 3”,Standardrevolver 4” och
Standardpistol fasta riktmedel
Stage 1:
3 yards 6 skott, stående utan stödhand 8s
Stage 2:
7 yards 12 skott, stående 20s
Markering, byte av tavla
Stage 3:
15 yards 12 skott, stående 20s
Stage 4:
25 yards 18 skott, knästående med barrikadskydd, barrikadskjutning
med vänster och höger hand 90s
Markering, slut!

Standardrevolver 6” och Standardpistol
Stage 1:
7 yards 12 skott, stående 20s
Stage 2:
25 yards 18 skott, knästående, barrikadskjutning med vänster och höger hand 90s
Markering och byte av tavla
Stage 3:
50 yards 24 skott, sittande, liggande, barrikadskjutning med vänster
och höger hand 2 min 45s
Stage 4:
25 yards 6 skott, stående 12s
Markering, slut!
Lagtävlingar
Lagtävlingar räknas på lagmedlemmarnas resultat från match 5 i 1500 klasserna. Klubb kan anmäla ett
2- och ett 4-mannalag, i både Pistol 1500 och Revolver 1500.

9. Tävlingsregler
9.1 Byte av pistol eller revolver Ingen skytt får byta ut sitt vapen, eller byta delar, under en tävling om det inte
har blivit förklarat obrukbart av tävlingsledaren.
Om ett vapen har blivit obrukbart måste detta meddelas tävlingsledaren, alla skott som har skjutits tills vapnet
blev obrukbart räknas med i totalresultatet.
9.2.1 Uppvärmning, 1500-matcher
Uppvärmning i 1500-matcherna, 2 minuter på 25 yards samt 2 minuter på 50 yards.
Det står arrangören fritt att tillämpa uppvärmning i 1500-matcherna. Uppvärmning skjuts på angiven tid i valfri
skjutställning (barrikad vänster, barrikad höger, liggande, sittande eller knästående) med valfritt antal skott.
9.6 Felaktig ammunition.
Omskjutning får ej ske på grund av felaktig ammunition.
9.7 Felaktigt vapen Ett felaktigt vapen är ett vapen som
1. inte går att sikta och skjuta på ett säkert sätt,
2. har blivit skadat så att det inte fungerar som det ska
3. siktet eller kornet har lossnat.
Ett vapen som har bedömts som felaktigt får inte användas igen på tävlingen förrän felet är avhjälp och granskats
av tävlingsledaren.
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9.11 Skyttens position Skytt intar sin skjutplats så att han inte stör skyttarna vid sidan om.
Ingen del av skyttens kropp får vila framför skjutlinjen.
9.12 Coachning Det är förbjudet att hjälpa en skytt medan han skjuter, t.ex. ropa att han skjuter lågt.
9.13 Hindrande på banan Inga personer förutom skyttarna och skjutledarna får finnas utmed skjutlinjerna.
Skyttarna får inte hindra arrangörerna med intagningen av skjutna tavlor.
9.16 Omskjutningar
a) när en match avbryts av någon händelse som gör det omöjligt för en eller flera skyttar att skjuta klart, skall
skjutledaren agera enligt följande:
Utan att få se sin tavla tillfrågas de skyttar som ej kunde skjuta klart om de vill skjuta om eller om de accepterar
sitt skjutna resultat.
Väljer skytten att skjuta om tas den gamla tavlan bort och en ny sätts upp, varefter skytten skjuter om.
Orsaker som berättigar till omskjutning är:
1. Skytt har fått kortare skjuttid på sig för matchen än föreskrivit.
2. Tavelstället krånglar.
3. Tavlan lossnade från tavelramen.
4. Trasig eller feltryckt tavla som gör det omöjligt att sikta eller räkna poäng på.
5. Något objekt är i vägen framför skjutlinjen
6. En olycka inträffar där någon skytt eller funktionär är inblandad.
7. Svängställets tidgivare krånglar eller är felställt så att några skyttar har fått längre tid än andra.
Skjutledaren kommenderar då tavelbyte, och de skyttar som har fått längre tid än övriga får skjuta om.
b) När det förekommer skott på fel tavla eller att en tavla har fler träffar än som matchen föreskriver gäller
följande:
Den skytts tavla som det berör får välja om han vill acceptera detta och tillgodoräkna sig det föreskriva antalet
träffar av lägsta valör eller skjuta om matchen. Om skytten väljer att skjuta om skall hans original tavla sparas.
På omskjutningen får inte skytten uppnå ett resultat som är högre än om man räknar det förskrivna antalet träffar
av högsta valör på original tavlan. Om resultatet från omskjutningen blir högre än om man räknat det förskrivna
antalet träffar av högsta valör från original tavlan, skall original tavlans resultat gälla. Om däremot resultatet från
omskjutningen blir lägre, räknas resultatet från den nya tavlan.
c) Om en olycka inträffar med en skytt som t.ex. träffas av blysplitter, skall skytten omedelbart avbryta
skjutningen. Eventuella skott som skjutits räknas, matchen skjuts sedan om på samma tavla och träffarna av lägst
valör räknas.
9.16.1 Eldavbrott
Ingen omskjutning tillåts på grund av felaktigt vapen, ammunition eller annan skytteutrustning som inte
fungerar.
En skytt får dock under skjuttiden rätta till ett eldavbrott eller byta ut felaktig ammunition, förutsatt att detta kan
ske på ett säkert sätt.
Vapnet skall riktas framåt under åtgärden och fingrarna skall vara utanför varbygeln.
Underlåtelse att följa denna regel medför diskvalifikation från hela tävlingen.
Ett nytt magasin eller snabbladdare får användas för att ersätta tappad eller felaktig ammunition.
9.26 Underskrift på skjutkort Skjutkort måste undertecknas, se regel 18.11 och 18.14

10. Säkerhet och kommandon
10.1Diciplin.
10.1.1 Säkerhetszon När vapnen inte är hölstrade eller förvarade i väska får de endast tas upp och hanteras i
särskilt upprättad säkerhetszon. (Safety area)
I säkerhetszonen får absolut ingen ammunition eller klickpatroner hanteras, om skytt tar upp sitt vapen utanför
säkerhetszonen, förutom på skjutlinjen när kommandot: -LADDA OCH HÖLSTRA har getts, diskvalificeras
skytten från hela matchen. Samma gäller om skytt påträffas med att fylla på sina snabbladdare eller magasin i
säkerhetszonen.
Eventuell sotning av riktmedel eller rendragning av loppet skall ske i säkerhetszonen.
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*10.1.1.1 Propp och bricka Mellan att vapnet, i säkerhetszonen, packas ner i väska efter genomförd skjutning
och att det där packas upp ur väskan och hölstras, skall det vara försett med isatt säkerhetspropp/bricka.
10.1.2 Byte av skjutställning. När en skytt skall byta skjutställning skall vapnet riktas framåt i säker riktning
och fingrarna skall vara utanför varbygeln. Underlåtelse att följa denna regel medför diskvalifikation från hela
tävlingen.
10.1.3 Oladdade vapen får endast laddas på skjutledarens kommando: -LADDA OCH HÖLSTRA! (Load and
holster!)
Oladdad och hölstrad pistol får inte ha tomt magasin infört i stommen.

10.1.5 Inte klar Skytten skall meddela skjutledaren om han inte är klar för att påbörja skjutningen, när
skjutledaren frågar: -ÄR LINJEN KLAR? (Is the line ready?) I sådant fall skall skytten höja sin högra hand och
ropa -INTE KLAR! (Not ready!)
Skulle skjutledaren inte ha uppmärksammat skytten och påbörjat skjutningen får skytten tillfälle att skjuta om
direkt efter att pågående skjutlag är färdigt. Om skytt ej meddelar att han inte är klar får han inte skjuta om.
10.2 Störande samtal som stör matchens genomförande eller skyttarna under skjutning är förbjudet.
Skyttarna, markörerna och skjutledarna skall begränsa sina samtal till ett minimum vid skjutlinjen.
10.3 Fördröjande av match Ingen skytt får fördröja en matchstart p.g.a. bristande förberedelser.
10.4 Städa skjutplatsen efter avslutad skjutning När en skytt har skjutit klart skall han se till att skjutplatsen
är uppstädad från hylsor, skräp etc. Det är skjutledarnas uppgift att se till att detta efterföljs.
10.5 Skyttarna markerar Om inget annat står i inbjudan markerar alltid skyttarna sin högra grannes tavla.
Skytten längst till höger markerar skytten längst till vänsters tavla.
Skyttarna fyller endast i antalet träffar av olika valör inklusive missar och nollpoängträffar, samt räknar ner totalt
antal träffar. Markören måste vara uppmärksam på att antalet träffar överensstämmer med antalet skott som ingår
i matchen.
När markören har räknat ner antalet träffar skall han skriva på tavlan vid raden: SKJUTLEDARE samt kalla dit
skytten så att han kan kontrollera sin tavla och godkänna resultatet, därefter skall skytten signera tavlan vid
raden: TÄVLANDE. När skytten har skrivit under sin tavla kan han ej överklaga resultatet.
10.7 Skjutlinjekommandon När en match skall påbörjas säger skjutledaren till skjutlaget att inta skjutlinjen och
ropar sedan ut skyttarnas skjutplatser, ropar ut matchen som skall skjutas samt antal skott och tid.
När skjutledaren är förvissad om att banan är tom från folk kommenderar han: LADDA OCH HÖLSTRA! (Load
and holster!)
Därefter frågar han: ÄR LINJEN KLAR? (Is the line ready?)
Om någon skytt inte är klar skall han höja sin högra hand och ropa: INTE KLAR! (Not ready!)
Skjutledaren ropar då: LINJEN ÄR INTE KLAR! (The line is not ready!) Och går sedan och kontrollerar vad
problemet är och försöker att hjälpa till för att lösa det.
När felet är avhjälpt ropar han: LINJEN ÄR KLAR! (The line is ready!) Därefter svänger tavlan fram efter 3
sekunder.
När skjutningen är över kommenderar skjutledaren: ELD UPPHÖR! PATRON UR! (Cease firing, unload and
show clear!)*
OBS! Att skytt ej får öppna cylindern eller ta ur magasinet ur pistolen förrän skjutledarassistenterna är
framme hos skytten.
Skjutledarassistenterna kontrollerar noga att alla hylsor (revolver) alternativt magasin (pistol) är tomma. Efter
kontrollen kommenderas: HÖLSTRA!
Skjutledaren ropar sedan: BANAN ÄR SÄKER! MARKERA! (The range is safe! Scoring!).
(Om markering skall ske) Först efter detta kommando får skytten återställa sin skjutplats genom att plocka upp
hylsor, snabbladdare, magasin etc.
10.9 Laddning När skytt har laddat, säkrat och hölstrat sitt vapen skall all övrig omladdning ske med
ammunition som bärs av skytten i magasinshållare, snabbladdarhållare eller liknande.
Det är förbjudet att lägga ammunition på marken. Efter kommandot LADDA och HÖLSTRA (Load and holster)
är det förbjudet att plocka upp utrustning som tappats på marken.
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Pistolmagasin får aldrig laddas med fler än 6 skott. Det är skyttens ansvar att se till att han har tillräckligt med
ammunition på sig för att kunna fullfölja matchen.
10.10 Hölstrade vapen En match börjar alltid med vapnet laddat, säkrat och hölstrat.
Ingen del av skyttens hand får röra vapnet eller hölstret förrän startsignal har givits eller att tavlan har svängt
fram.
10.11 Hölstrad pistol Single actionpistol med patron i patronläget skall hölstras säkrad. Laddad Double
actionpistol med patron i patronläget skall hölstras med hanen fälld, i ospänt läge.
10.12 Double actionpistol skall skjuta första skottet i varje match double action.

11 Tävlingsfunktionärer
11.2.1 Jury På alla PPC-matcher utom klubbtävling måste en tremannajury utses av tävlingsledaren.
Jurymedlemmarna måste vara väl insatta i SPSF PPC-reglemente.
11.5 Skjutledarassistenter Skjutledarassistent skall assistera skjutledaren.
Skjutledarassistenterna ansvarar för säkerheten och disciplinen för funktionärer, skyttar och åskådare på sin
tilldelade sektor av skjutlinjen. (normalt tilldelas en skjutledarassistent 5 skyttar att övervaka)
Skjutledarassistenternas huvuduppgift är att kontrollera skyttarna så att de skjuter från rätt position, ej överträder
begränsningslinjerna samt att säker vapenhantering efterlevs. Skjutledarassistenterna skall även övervaka
markeringen, och kontrollera så att skyttarnas utrustning och position är tillåten för just den match skytten skall
skjuta.
11.6 Sekretariat
11.6.2 Arkivering av dokument Arrangören skall spara alla skjutkort i minst 30 dagar.
11.6.6 Ändringar på den slutliga resultatlistan Inga ändringar får göras på den slutliga resultatlistan om man
inte har fått tillstånd av tävlingsledaren , förbundsrepresentanten eller juryn innan tiden för överklagande har gått
ut.
Undantag ges bara för följande ändringar:
a) Stavfel
b) Resultatet överensstämmer inte med resultatet från preliminära resultatlistan.
c) Fel klasstillhörighet.
d) Diskvalifikation av skytt enligt regel 9.24
11.6.11 Skjutplatstilldelning med pistoler Om möjligt skall pistolskyttarna placeras i speciella skjutlag, annars
skall pistolskyttarna tilldelas skjutplatserna till höger om revolverskyttarna.
11.7 Tavelansvarig Särskilda funktionärer skall finnas som delar ut tavlor till skyttarna samt efter markering
plockar in dem till sekretariatet.
Den tavelansvarige ansvarar för säkerheten bland de funktionärer som hanterar tavlorna. Det är den
tavelansvarige som ombesörjer tavelbyte vid omskjutning.

13. Fysiskt funktionshindrade skyttar En skytt som på grund av fysiskt funktionshinder inte kan skjuta en eller
flera föreskrivna skjutställningar eller behöver speciell utrustning eller handskar kan beviljas dispens från SPSF
för att få använda annan skjutställning eller utrustning eller båda delar.
För att beviljas dispens och erhålla ett tillstånd från SPSF måste skytten skriftligen ansöka om dispens och
bifoga fotografier på den alternativa skjutställningen skytten önskar använda eller hur speciell utrustning skall
användas.
Skytten måste även bifoga läkarintyg som styrker funktionshindret.
a) varje ansökan kommer att granskas av SPSF, efter granskning och om ansökningen beviljas kommer SPSF
att utfärda ett intyg bifogat med bilder på skjutställning eller utrustning till skytten.
b) Skyttar som har fått ett intyg skall alltid ha detta med sig på alla av SPSF sanktionerade PPC.
c) Om det kommer fram under en protest gällande skjutställning eller utrustning använd av en
funktionshindrad skytt att inte skjutställningen eller utrustningen överensstämmer med fotografierna på
intyget, skall skytten genast återgå till de föreskrivna skjutställningarna som alla andra skyttar använder.
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d) Svenska rekord gäller ej för resultat som har skjutits med speciell utrustning eller skjutställning.
e) Två typer av tillstånd utfärdas: Tillfälliga och permanenta. Permanenta tillstånd tilldelas bara skyttar som är
permanent funktionshindrade.
13.2 Tillfällig skada Skytt som har en tillfällig skada som förhindrar honom från att skjuta från en speciell
skjutställning får använda sig av en svårare skjutställning.
Ex. Sittande kan användas istället för liggande, Knästående istället för sittande och stående istället för
knästående. Skytten måste informera tävlingsledaren om detta i förväg och visa vilken skjutställning han tänker
använda istället så att tävlingsledaren kan se att den följer reglerna.

14. Poängräkning och markering
14.1 När räknar man? Man räknar poäng efter varje match
14.2 Var räknar man? Om inget annat står i inbjudan räknas tavlorna vid tavelramarna av skyttarna.
14.2.1 Poängräkning *
( Följande regler är anpassade till SPSF:s gällande regler.)
a) Vid skjutning mot den europeiska B-27 tavlan räknas kulhål till det högre värdet, så snart ringens ytterkant är
tangerad.
I tveksamma fall skall Svenska pistolskytteförbundets fältskyttetolkar av rätt kaliber användas.
b) För tolkning av ovala kulhål vid svängande mål gäller att kulhålets största mått får uppgå till högst följande
värde för att skottet skall få räknas som träff:
Kaliber 9mm/.38
11mm
Kaliber .44/.45
14mm
Ovala kulhål mäts från den punkt där tydligt märke (intryckning) syns i pappen till den punkt på kulhålets
motsatta sida, där pappen (fastän utböjd) är hel d v s fri från trasiga kanter. Pappen skall ej slätas ut före
mätningen. Ovala kulhål, som uppenbarligen uppstått genom att kulan har vält, tolkas genom anläggning av
tolken mot innersta delen av kulhålet.
c) Kula som har träffat tavlan bakifrån markeras som miss.
14.3.1 Användande av tolk Endast tävlingsfunktionärerna får använda tolkarna, men när skyttarna markerar
tavlorna får de använda NRA:s markeringsöverlägg för att kontrollera täta träffbilder. Behövs tolkning tillkallas
tävlingsfunktionär.
14.3.2 Borttagning av tolk
a) Tolken får inte tas bort förrän skytt och markör är överens
b) Endast förbundsrepresentant eller jury får använda en tolk för att avgöra om kulhålet är dubbelt.
14.4 Bom Träffar utanför poänglinjerna markeras som noll poäng eller bom. Kulor som ej har passerat tavlan
markeras som bom.
14.5 Tidiga eller sena skott Om några skott skjuts före startsignalen eller efter slutsignalen, kommer de skott av
högsta värdet att markeras som bom som överensstämmer med det antal skott som skjutits för tidigt eller sent.
14.6 Alla skott räknas Alla skott som skytten skjuter när han har intagit sin skjutplats räknas, även så kallade
ofrivilliga avfyrningar och vådaskott.
14.7 Skott på fel tavla markeras som bom.
14.8 Rikoschetter Kulhål som har åstadkommits av rikoschett markeras som bom, detta kontrollera noga så att
det inte är en dubbelträff.
14.9 Synliga träffar och täta träffbilder Generellt räknas endast de träffar som är synliga. Undantag är när en
träffbild med tre eller fler kulhål är så tät att det är möjligt för fler kulor att passera utan att lämna spår efter sig
och inga bevis finns för att kulor har träffat någon annanstans än genom tavlan. I sådana fall skall markering ske
till skyttens fördel.
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14.10 Extra träffar Om fler än det föreskrivna antalet träffar påträffas på en skytts tavla och de kan identifieras
till att tillhöra någon annan skytt bortser man från dessa. Om det efter att annans skytts träffar har räknats bort
fortfarande återfinns extra träffar markeras detta enligt regel 9.16 (b) med följande undantag:
a) Alla träffar har samma värde
b) Om skytten accepterar det förskrivna antalet träffar av lägsta värde.
c) Om skytten av misstag har skjutit färre skott än föreskrivet på sin tavla, men tavlan innehåller fler träffar än
han har skjutit, får skytten tillgodoräkna sig de träffar av högsta värde som överensstämmer med det antal
skott han sköt, och de skott som han inte sköt markeras som bommar.
14.11 Tavelmarkering sker efter varje match enligt matchschemat.
Skytt får inte röra sin egen tavla innan den är markerad och godkänd (signerad).
a) När tavlorna markeras innan de tas ner från tavelramarna måste markören notera alla träffar av olika valörer
och räkna ner och kontrollera så att de överensstämmer med föreskrivet antal och sedan signera tavlan vid
raden: SKJUTLEDARE därefter skall han påkalla skytten och be honom godkänna resultatet och sedan be
honom signera tavlan vid raden TÄVLANDE.
b) Om tavlorna räknas vid sekretariatet skall särskilda tavelfunktionärer bära in tavlorna.
c) Tavlor som är ändrade eller som skytt har hanterat före markering, räknas ej.
14.14 Markörens skyldighet När tavlorna markeras vid tavelramarna skall markören:
a) Räkna ut träffarna i poängrutan (längst upp i högra hörnan) tills alla träffarna överensstämmer med
föreskrivit antal skott som matchen innehåller.
b) Signera tavlan och sedan påkalla skytten så att han godkänner resultatet och signerar tavlan.

Vid den högra pilen fyller markören i träffarna i poängrutan och sedan signerar både
markör och skytt tavlan.
14.14.1 Skyttens skyldighet vid markering Efter att markören har markerat tavlan skall skytten:
a) Kontrollera uträkningen på tavlan
b) Signera tavlan om han godkänner markeringen annars skriver han JURY på tavlan och tavelfunktionärerna
tar in den till juryn.
c) När matchen är slut och juryn har beslutat om markeringen skall skytten kontrollera skjutkortet och se till att
det överensstämmer med resultatet på tavlorna, därefter skall han signera sitt skjutkort.
14.15 Skjutkort skall vara iordninggjorda i förväg av sekretariatet.
14.16 Radering på tavlan är inte tillåtet. Om justeringar erfordras skall de göras och signeras av markören eller
skjutledaren eller hans assistenter.

15. Särskiljning
15.1 Tävling Uttrycket "tävling" som används i denna sektion refererar till alla individuella tävlingar och
lagtävlingar.
15.2 Värdet av X I alla matcher där X (innertia) räknas, skall X räknas som högsta värde (10p).
15.11 Särskiljning När två eller fler skyttar eller lag har samma resultat särskiljs dom åt enligt följande:
a) Flest antal X
b) Flest antal X i match 5
c) Minst missar i tävlingen
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d) Minst antal träffar av lägsta valör
e) Minst antal träffar av näst lägsta valör
f) Fortsatt särskiljning till dess skyttarna eller lagen är åtskiljda

16. Protester
Om skytten har hanterat tavlan eller om tavlan redan är nerplockad och signerad av skytten kan han inte
protestera. I övrigt gäller SHB C.3.5.
17. Nationella rekord
17.1 Var kan nationella rekord skjutas Resultat som kan bli nationella rekord måste skjutas på en av SPSF:s
sanktionerade PPC. Svenskt rekord måste godkännas av SPSF innan de offentliggörs.
17.2 Resultat som får användas Resultatet måste gälla en hel tävling, inte delmatcher eller stageresultat.
17.5 Tävlingar där nationella rekord kan tas Svenskt rekord kan sättas i samtliga 7 vapengrupper samt i 2mannalag.
17.6 Bibehållet rekord Särskiljningsreglerna med X räknas ej vid svenskt rekord.

18. Skyttens förpliktelser och ansvar
18.2 Kunskap om reglerna Det är skyttens ansvar att vara väl insatt i de regler och matchscheman som gäller
på tävlingen.
18.3.1 Skyttarna markerar Om inget annat står i inbjudan skall skyttarna alltid markera sin högra grannes
tavla.
18.6 Startlistor Det är skyttens ansvar att hålla reda på när och i vilket skjutlag han skall skjuta.
18.7 Infinna sig på sin skjutplats Skyttarna måste infinna sig på sin skjutplats så snart skjutledaren har ropat
upp skjutlaget, ha med sig rätt vapen och ammunition för just den matchen, vara färdig och ha vapnet i hölstret.
Extra tid kommer inte att tillåtas för vapenreparationer, sotning, siktjusteringar eller letande efter saknad
utrustning efter att skjutlaget har ropats upp.
18.8 Skjuttid Det är skyttens skyldighet att känna till matchens skjuttid.
18.9 Laddning Skytt får ej ladda sitt vapen på annat ställe än på sin skjutplats, och inte före skjutledarens
kommando: LADDA.
18.10 Avbryt När kommandot AVBRYT hörs skall samtliga skyttar göra patron ur och invänta instruktioner.
18.11 Kontroll av resultat Det är skyttens ansvar att kontrollera sitt resultat på skjutkortet efter avslutad match
och sedan signera skjutkortet. När markering sker av sekretariatet måste skytten kontrollera resultattavlan och
meddela sekretariatet eventuella fel inom 1 timme efter matchens slut. Om skytt ej meddelar sig inom denna tid
kan inte resultatet överklagas.
18.12 Lämna skjutplatsen Skytt skall lämna sin skjutplats direkt efter avslutad skjutning.
18.14 Signera skjutkortet När skytt har kontrollerat och jämnfört resultatet på tavlorna och skjutkortet skall han
signera skjutkortet.
18.15 Ansvar Det skall vara skyttens ansvar att:
a) All utrustning följer reglerna för just den match som utrustningen skall användas till.
b) Skyttens skjutställningar följer reglerna.
c) Skytten är införstådd med reglerna som matchen följer.
d) Följa eventuella varningar som givits av funktionärerna för mindre regelbrott och att acceptera en
diskvalifikation för ett stort regelbrott.
e) Se till att hans/hennes tavla inte är ändrad på något sätt.
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19. SPSF:s PPC klassning
19.1 Klassade skyttar är alla personer som är officiellt klassade av SPSF.
19.3 Klassning Endast personer som är berättigade enligt regel 2.1 omfattas av denna klassning.
1) Eftersom klassning sker på resultat från 1500-matcherna, måste skyttarna skjuta minst två 1500-matcher per
år för att klassning skall kunna fastställas.
2) Den officiella europeiska PPC-tavlan i standardstorlek skall användas vid klassning.
19.4 Tävlingar som används för klassning Alla resultat som skjuts på sanktionerade PPC-tävlingar används för
klassning.
19.8 Tävlande i högre klass När det i en klass är för få deltagare för att pris skall kunna delas ut kan skytt
flyttas upp en skjutklass om han har meddelats innan han har börjat skjuta.
19.9 Utgången klassning All klassning (inklusive temporär) förutom 5 (High Master) och 4 (Master) är
utgången om skytten inte skjuter en sanktionerad PPC match inom 3 år.
5 (High Master) och 4 (Master) är utgången om skytten inte skjuter en sanktionerad match inom 5 år.
19.10 Överklagan Skytt som anser sig vara felaktigt klassad kan skicka in en överklagan till SPSF och bifoga
alla fakta.
19.11 Protest En skytt som tror att en annan skytt är felaktigt klassad kan skicka in en protest till SPSF och
bifoga alla fakta (se ovan).
19.15 Individuell klassning
5
4
3
2
1

(High Master)
(Master)
(Expert)
(Sharpshooter)
(Marksman)

1476 eller högre poäng
1441-1475
1380-1440
1290-1380
1289 eller mindre

19.16 Etablera klassning En skytt blir officiellt klassad när han har skjutit två 1500 matcher (300 skott).
Klassning kungörs på klassningslista. Klassningen baseras på fasta poängnivåer enligt regel 19.15*
19.17 Omklassning En skytt som har blivit klassad omklassas enligt följande:
a) Ett register med alla resultat som en klassad skytt har skjutit sparas av SPSF (eller ombud).
b) När en tävling med minst 150 skott offentliggörs blir skytten kontrollerad för klassning. Om två resultat
inkommer inom 2 år som är över skyttens nuvarande klassning, kommer skytten att klassas om enligt det
lägre av de båda resultaten. Resultatet kommer inte att beräknas på genomsnittet av de båda resultaten. Om
exempelvis ett 3 (Expert) resultat skjuts av en skytt som nu är klassad som 1 (Marksman) kommer det
resultatet att kontrolleras, om ett 2 (Sharpshooter) resultat senare skjuts kommer skytten att klassas om som
2 (Sharpshooter). Eftersom 3 (Expert) resultatet fortfarande är högre än hans nya klassning behövs det
endast ännu ett 3 (Expert) resultat för att klassa om skytten till 3 (Expert).
c) En skytt som tror sig vara för högt klassad kan skriva till SPSF och ansöka om att flyttas ner till lägre
skjutklass. En sådan skytt måste stanna kvar i sin nuvarande klass till dess han har skjutit ytterligare 450
skott. Om det senare visar sig att genomsnittet på de tre 1500-matcherna placerar skytten i en lägre
skjutklass, klassas skytten om till denna klass.
d) En omklassad skytt skall få en klassning som gäller från och med det datum den publiceras på
klassningslista.

22. Bestämmelser för tävlingsarrangemang
22.1 Inställande av tävling Om en tävling blir inställd måste SPSF meddelas omedelbart.
22.2 Klassning av skyttar SPSF:s klassningssystem skall användas på alla sanktionerade tävlingar.
22.3 Priser Det minsta prisbordet skall ge vinnaren i varje vapenklass och skjutklass ett pris. Normalt delas pris
ut till den bästa 1/3 eller 1/4 i varje klass.
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