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Skjutledarinstruktion  
Sportpistol/Grovpistol Snabbskjutningsmomentet 

 
Omfattning: Sport/Grovpistol består av två moment ett precisionsmoment och ett 
snabbskjutningsmoment. Varje moment innehåller sex serier. Snabbskjutningsmomentets serier är 5 
skott på 5 visningar a 3 sekunder med 7 sekunders mellanrum på snabbskjutningstavla. 
Precisionsmomentet se särskild instruktion för detta. 
 
Föreningstävling:  1 provserie och 6 tävlingsserier i precisionsmomentet. 

  1 provserie och 6 tävlingsserier i snabbskjutningsmomentet. 
 
Föreningsmästerskap: Som ovan. 
 
Mål: Snabbskjutningstavla. 
 
Genomförande:  
 
Förberedelsetid: Förberedelsetiden är 3 minuter.  
Kommando: ”FÖRBEREDELSETIDEN BÖRJAR NU”. 
Under förberedelsetiden skall tavlorna vara framvända mot de tävlande. Under förberedelsetiden 
får de tävlande blindavfyra samt utföra grepp och riktningsövningar vid skjutplatsen.  
Kommando: ”FÖRBEREDELSETIDEN SLUT”. 
 
Kommandoord Anvisning 
1a serien (2a serien o.s.v) LADDA  

1 minut före seriens början. 
FÄRDIGA Tavlorna svängs bort, tavlorna svängs fram 7 

sekunder därefter. 
STOPP Vid seriens slut. 
Patron ur, Proppa, Lägg pistol Omedelbart efter seriens slut. 

Säkerhetspropp/Bricka ska vara isatt. 
Vapenvakt ska finnas. 

Markera  
Efter sista serien kompletteras med Kontroll av 
pistol och magasin. 

 

 
Innan kommandot Markera ges ska skjutledaren vara övertygad om att alla vapen är proppade och 
ligger på skjutbänken.  
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Regler: 
 
Skjutställning: Den tävlande skall stå fritt utan stöd helt inom skjutplatsen. Pistolen skall 
hållas och avfyras med endast en hand. Handleden skall vara synligt fri från stöd. 
 
Färdigställning:  
Före varje serie skall den tävlande sänka armen och inta FÄRDIGSTÄLLNING. 
Skjutningen påbörjas från FÄRDIGSTÄLLNING. I FÄRDIGSTÄLLNING skall den tävlandes 
arm peka neråt i en vinkel max 45° från vertikallinjen. Pistolen får inte riktas mot golvet (marken) 
innanför skjutplatsens främre begränsningslinje. Armen skall hållas stilla i denna ställning medan 
den tävlande väntar på tavlans framsvängning. 
 
Skott på fel tavla: Skott på fel tavla räknas som bom. 
 
Fel antal skott: Om en tävlande får ett bekräftat fel skott på sin tavla, och det är omöjligt att avgöra 
vilket skott som är den tävlandes, skall denna få räkna det skott med högst valör på tavlan. 
 
Övertaliga träffar: Om det finns övertaliga träffar på en tavla i omgång där klisterlappar har 
använts, och man inte kan avgöra vilka träffar som klistrats eller inte, kan den tävlande acceptera de 
lägst värderade träffarna på tavlan eller välja att skjuta om serien. Han får inte tillgodoräknas med 
högre resultat än de fem högst värderade eller lägre resultat än de fem lägst värderade träffarna på 
tavlan. 
 
Åtgärder vid funktionsfel: 
Antal tillåtna funktionsfel: ett. 
 
Avbrutna serier skall fullföljas i samband med följande ordinarie serie. Sista serien i denna 
omgång skall skjutas omedelbart efter det att de övriga tävlande avslutat denna omgång. 
Om ett skott inte avfyras på grund av ett funktionsfel, och den tävlande har för avsikt att rapportera 
ett funktionsfel, så måste den tävlande hålla pistolen i skjutriktning med pipan riktad neråt, behålla 
sitt grepp, och omedelbar informera skjutledaren genom att höja den lediga handen. Den tävlande 
skall inte störa andra tävlanden. 
Vid godkänt funktionsfel: Antalet skott som avlossats skall antecknas och serien får fullföljas. 
Skott som skjuts för att fullfölja serien skall skjutas i omedelbart följande serie i snabbskjutningen i 
omedelbart följande tavelvisningar. 
 
Särskiljning:  
a) Högsta antalet innertior (X). 
b) Högsta resultat på de tio senaste skjutna skotten och därefter närmast föregående 10-skottsserie 
etc. till dess särskiljning sker. 
 
Vid föreningstävling och föreningsmästerskap: Protokollförs inte enskillda valörer, särskiljning 
görs då enligt punkt b ovan. 
 
 
Om särskiljning icke nås genom detta skall de tävlande erhålla samma placering. 
 
Om medaljer i mästerskap särskjuts det alltid. 
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