
 
STATUTTER NORGESCUP (NY 2014)  
Intensjonen med NorgesCup (heretter kalt NC) er å øke aktiviteten i OL og internasjonale-øvelser, 
som vil gi økt status for NC og de olympiske øvelsene. 
 
Øvelser   Klasser  Antall i «finale»  Kvalifiseringsperiode  
50 m Fripistol  Åpen   8 skyttere   1. Oktober - 31.juli.  
25 m Silhuett   Åpen   6 skyttere   1. Oktober - 31.juli. 
25 m Finpistol   Kvinner  8 skyttere   1. Oktober - 31.juli.   
10 m Luftpistol  Kvinner  40 skudd 8 skyttere  1. Oktober – 31.juli.  
10 m Luftpistol  Menn   60 skudd 8 skyttere  1. Oktober – 31.juli. 
 
25 m Standard  Åpen  8 skyttere *  1. Oktober - 31.juli. 
25 m Grovpistol Åpen  8 skyttere *  1. Oktober - 31.juli. 
*Standard og Grovpistol arrangeres som egne stevner og resultatet med desimaler teller 
 
Merk:  
Juniorer kan kvalifisere seg i alle øvelser, og kvinner kan kvalifisere seg i øvelser med åpen 
klasse. (Egen finale for Jr dersom det er 12 eller flere deltagere i hver øvelse.) 
NC avholdes i alle aktuelle, approberte stevner i tidsperioden.  
 
Kvalifisering til «finale»:  
 
- Beste resultat pr. måned blir registrert i perioden 01.Oktober – 31.Juli. 
- De 3 beste resultatene sammenlagt + NM resultatet avgjør plassering før «finale».  
- I den måneden NM arrangeres er det kun NM resultatet som teller. 
- Det forutsettes deltagelse i NM for kunne delta i NC finalene. 
- Ved poenglikhet rangeres skyttere etter NM resultatet, deretter beste/nestbeste enkeltresultat osv. 
 
Finale i NC avholdes i egen helg på høsten, rullerende geografisk.  
 
- I «finalen» starter alle med likt utgangspunkt (0 poeng).  
 
Merk: 
50 m fripistol på 25 m bane (2B):  
50m øvelsen kan skytes på 25 m, enten på pappskive (coltskive), eller på elektroniske skiver 
oppsatt på coltskive. Sikteblink tilnærmet lik coltskive. (Simulert avstand skal ikke brukes).  
Resultater skutt på coltskive (elektronisk eller papp på 25m) gir 10 poeng trekk.  
Resultater dømmes på ordinær måte på skytebanen, det skal bare anføres på resultatlistene hvilke 
avstand og type skiver det er skutt på. NB. Arrangør skal ikke trekke poeng på resultatlisten.  
 
Resultatlister:  
De skal sendes til resultater@fagkomite-pistol.no, med kun stevnenummer, både i filnavnet og i 
emnefeltet. Den vil da bli videresendt til fagkomité / forbund som skal ha lister.  
 
Premiering: 
FKP Plakett til NC vinner i hver øvelse. Diplom til alle deltagere i finalene 
 
Fagkomité Pistol 


