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Hvordan gjennomføre kurset
 Alle dommere oppfordres til å gjennomgå selvstudiet for
«ISSFs Tekniske Regler» før selvstudiet for den enkelte
gren gjennomføres.
 Oppdateringen kan gjennomføres av enkeltdommere
alene, det oppfordres likevel til gruppearbeid.
 Presentasjonene er delt for hver gren.
 Tekniske regler gjelder for alle grener og må gjennomgås
av alle nasjonale dommere.
 Du trenger å ha både det nye og det gamle reglementet for
hånden.
 Les den nye regelen og finn ut hva som er endret ved å se i
forrige utgave av reglementet.

Hvordan gjennomføre kurset
 Punkter som har fått endret betydning er tatt med i denne
presentasjonen.
 Punkter som er fjernet i den nye regelversjonen er
nødvendigvis ikke tatt med i denne presentasjonen.
 Eventuelle nasjonale endringer er ikke del
av denne presentasjonen.
 Dersom man etter selvstudiet sitter med ubesvarte
spørsmål om reglene, anbefales det at man tar kontakt
med en av NSFs dommerinstruktører.
 Kontaktinfo for dommerinstruktører finnes på
forbundets hjemmeside www.skyting.no
 LYKKE TIL !

Generelle nyheter
 ISSF vedtok endringene i november 2013.
 Endringene fikk umiddelbar virkning internasjonalt.
 Av viktige og/eller prinsipielle endringer kan nevnes:
 «Frivillig» utstyrskontroll.
 Justerte finaleregler.
 ISSF Dress Code er del av regelverket.
 Andre/mindre endringer.
 Justert eller endret tekst i enkeltpunkter.
 Prikkpunkter erstattet med bokstavpunkter.
 Redaksjonelle endringer.

Tekniske regler, sikkerhet
6.2.2.1
6.2.2.2
6.2.2.5

6.2.3.1

Våpen må ikke fjernes fra standplass så lenge
skyting pågår.
Beskrivelse av sikkerhetsflagget og bruken av
det.
...kan bli diskvalifisert dersom juryen finner
at et vesentlig brudd på sikkerheten er
involvert.
Banefunksjonærer skal forvisse seg om at
kommandoene blir fulgt...

Tekniske regler, skiver og baner
6.3.4.b
6.4.2.h
6.4.14.3

I 10 m og 50 m rifleøvelser skal det dømmes
desimalverdier.
Endret ordlyd.
Figur. Høyden på benken skal være justerbar
fra 0,7 m til 1,0 m.

Tekniske regler, tolker og instrumenter
6.5.d

Kontrollinstrumenter i utstyrskontrollen
skal kalibreres daglig, og når en
diskvalifikasjon vurderes under en
etterkontroll.

Tekniske regler, administrative forberedelser
6.6.1.3
6.6.2.2
6.6.3.c
6.6.6.d & e
6.6.6.i

Nytt om hvor mange OCC-påmeldinger
(utenfor konkurranse) som aksepteres.
Trening dagen før øvelsen skytes. 15 minutter
trening for viltmålskyttere.
Om frister for endring av påmeldinger.
«Skal» er endret til «bør».
Presisering i siste setning.

Tekniske regler, konkurransebekledning og utstyr
6.7.1

ISSF utarbeider krav til den konkurransebekledning og det utstyr skytterne kan bruke.
6.7.3
Det er skytternes ansvar å forsikre seg om at
klær og utstyr som de bruker er i samsvar
med reglene.
6.7.4
Skytternes utstyr skal kontrolleres av
utstyrskontrolljuryen og av en utstyrskontrollseksjon som etableres av
organisasjonskomiteen. Lerdueutstyr
kontrolleres av utstyrskontrolljuryen.
Tidligere punkt 6.7.5.2 er tatt ut. Dette betyr i praksis at
utstyrskontrollen er «frivillig».

Tekniske regler, konkurransebekledning og utstyr
6.7.6
6.7.6.1
6.7.6.2

6.7.7

Henvisning til ISSFs dress code, art. 6.19.
Endret ordlyd. Presisering av regelen.
Ny. Under konkurransen må skytterne ha på
seg sko som samsvarer med reglene.
Sandaler er ikke tillatt. Det er ikke tillatt å ta
av seg skoene under konkurransen.
Utstyrskontrollservicen skal være tilgjengelig
for skytterne slik at de kan få kontrollert sitt
utstyr før konkurransene. Tidligere pkt. 6.7.7
fastsatte at alt utstyr skulle legges fram for
kontroll. Etter ny ordning hvor det er frivillig
å legge fram utstyr, signaliseres det nå større
fokus på kontroller etter konkurransene.

Tekniske regler, konkurransebekledning og utstyr
6.7.7.1.a

6.7.7.1.b
6.7.7.1.c

6.7.7.1.d

Skyttere og ledere skal informeres om hvor
de kan få kontrollert utstyr før og under
konkurransene.
Beskriver perioden utstyrskontrollseksjonen
skal være åpen for frivillige kontroller.
Kontrollinstrumentene skal daglig sjekkes
med ISSFs kalibreringsutstyr, samt når en
diskvalifikasjon vurderes under en
oppfølgingskontroll.
Skyttere som er i tvil om deres utstyr vil
bestå en etterkontroll, oppfordres til å
framlegge alt utstyr for
utstyrskontrollseksjonen.

Tekniske regler, konkurransebekledning og utstyr
6.7.7.1.e

For riflejakker og bukser må utstyrskontrollseksjonen forsikre seg om at de er merket
med segl. Jakker og bukser uten segl må
kontrolleres og få påsatt segl. Seglene
benyttes til å kontrollere at plaggene er i
samsvar med art. 7.5.1.2.
6.7.7.1.f
Utstyrskontrollseksjonen skal føre register
over det som kontrolleres.
Flere prikkpunkter i tidligere 6.7.7.1 er tatt ut, bl.a. det om
at godkjenning av utstyr bare er gyldig i den konkurransen
det ble kontrollert for.

Tekniske regler, konkurransebekledning og utstyr
6.7.8.4

6.7.9.1

Ny presisering: Den nedre kanten på
skylappen på siden må ikke være dypere enn
en linje trukket 20 mm under øyets
senterlinje.
I 10 m og 50 m rifle- og pistoløvelser skal
minst fem skyttere kontrolleres etter
konkurransen.
For 25 m pistol skal minst en skytter pr. lag
eller deløvelse kontrolleres.
For oppfølgingskontroller i viltmål skal
minst tre skyttere pr. øvelse kontrolleres.
forts.

Tekniske regler, konkurransebekledning og utstyr
6.7.9.1

6.7.9.3

Kontroll etter pistolkonkurranser skal også
omfatte våpendimensjoner og skjefte.
Kontroller etter viltmålkonkurranser må
omfatte riflevekt, kikkertstyrke (for 10 m)
samt markeringstapen.
Består ikke skytteren etterkontrollen skal
han diskvalifiseres. Ved eventuelle
diskvalifikasjoner skal ISSFs
kalibreringsutstyr benyttes for å bekrefte at
kontrollinstrumentene måler korrekt.

Tekniske regler, konkurransejuryer - plikter og oppgaver
6.8.6

Ny. Det er juryens ansvar å kontrollere at
utstyr og bekledning er i samsvar med ISSFs
regler for sponsing og reklame.

Tekniske regler, ledelse av konkurranser - elektroniske skiver
6.10.9.3

Presisering. Skytteren pålegges å avgi
ytterligere et KONKURRANSESKUDD mot
skiven.

Tekniske regler, konkurranseregler
6.11.1.1
6.11.1.1.a

6.11.1.1.f
6.11.1.1.g

6.11.1.1.j

Endret ordlyd i innledningen.
Forberedelses- og prøveskuddsperioden
avsluttes omtrent 30 sekunder før
konkurransens offisielle starttid.
Presisering om sikkerhetsflagg og endret
ordlyd.
Kontroller skal avsluttes 15 minutter før
forberedelses- og prøveskuddsperioden
starter.
Etter 14 minutter og 30 sekunder av
forberedelses- og prøveskuddsperioden gis
kommando «30 SEKUNDER».

Tekniske regler, konkurranseregler
6.11.1.1.k

6.11.1.1.l

Kommando: «FORBEREDELSES- OG
PRØVESKUDDSPERIODEN ER SLUTT…..
STOPP». Deretter omtrent 30 sekunders
opphold.
Skudd som avgis mellom kommando
«FORBEREDELSES- OG PRØVESKUDDSPERIODEN ER SLUTT….. STOPP» og
kommando «KONKURRANSE…..START»
skal ikke telle som konkurranseskudd, men
det skal trekkes to poeng fra første
konkurranseskudd.

Tekniske regler, konkurranseregler
6.11.1.2.g

6.11.2.3

Sideveis forflytning på standplass skal være
30 cm eller mer før skytteren kan tilbys
ekstra prøveskudd og tilleggstid.
Ny ordlyd i siste setning.

Tidligere punkter 6.11.6.1 til 6.11.6.3 samt 6.11.6.5 er tatt ut .
De omhandlet 1) skytter som begynner konkurransen med
våpen eller utstyr som ikke er godkjent, 2) skytter som før
eller under konkurransen endrer våpen som allerede er
kontrollert, 3) tilfeller hvor det er tvil om en endring, og 5)
en skytter ikke kan forevise utstyrskontrollkortet når
konkurransen starter.

Tekniske regler, regler for opptreden - skyttere og ledere
6.12.6.1.c
6.12.8

Noe endret ordlyd.
Ny. Omhandler skytter eller lagleder som
fysisk angriper et jurymedlem, en dommer,
standplassleder, annen banefunksjonær eller
annen skytter, og de følger slike handlinger
kan få. Ethvert fysisk angrep skal
rapporteres og ett eller flere vitner må
bekrefte hendelsen. Ekskludering fra
mesterskapet kan bli følgen. Saken kan
videre henvises til ISSFs etiske komité for
videre vurdering.

Tekniske regler, funksjoneringsfeil
6.13.1

Liten endring i ordlyden for definisjon av en
funksjoneringsfeil.

Tekniske regler, prosedyrer for dømming og generering av resultater
6.14.5
6.14.9

6.14.10
6.14.10.1
6.14.10.2

Endret ordlyd.
Beskriver nå framgangsmåten
klassifikasjonsjuryen skal benytte for å
kontrollere de ti beste individuelle resultater
og de tre beste lagresultater.
Verdensrekorder etableres i samsvar med
ISSF General Regulations art. 3.9.
Beskriver hvilke øvelser det kan settes
finalerekorder.
Verdensrekorder og finalerekorder for
junior skal godkjennes i samsvar med
art. 3.9.2.

Tekniske regler, prosedyrer for dømming og generering av resultater
6.14.10.3

Endret ordlyd.

Tekniske regler, rangering ved poenglikhet
6.15.1.b

Endret ordlyd.

Tekniske regler, protester og appeller
6.16.7

Avgjørelser tatt av klassifikasjonsjuryen på
skuddverdier eller antall skudd er endelige
og kan ikke appelleres.

Tekniske regler, finaler i olympiske rifle- og pistoløvelser
6.17.1.2

6.17.1.8

6.17.1.9

6.17.1.11

Startposisjoner i finaler skal tildeles tilfeldig
ved trekning. Finaleskivene i 25 m pistol
(kvinner) skal merkes A-B-C-D-E/F-G-H-I-J.
Ved klage relatert til uventet bom i finale skal
konkurranse- og klassifikasjonsjuryene ta
stilling til hva som skal gjøres.
Kontrollerte tidsangivelser skal vises på godt
synlige skjermer (for finalistene) dersom
ikke klokken som teller ned er synlig for alle.
Ved presentasjon kan riflefinalistene forbli i
stilling, men skal senke riflen fra skulderen
og vende hodet mot TV-kameraet. Pistolfinalister skal legge ned våpenet
og vende ansiktet mot publikum.

Tekniske regler, finaler i olympiske rifle- og pistoløvelser
6.17.1.12.b

6.17.1.12.c

6.17.1.12.d

Finalistene kan sette fra seg våpen og utstyr
på standplass 20 minutter før finalen starter
(15 minutter for 25 m pistol). Kofferter og
bager skal ikke etterlates. De returnerer til
forberedelsesområdet.
Riflefinalister som deretter kalles fra
forberedelsesområdet skal være fullt
påkledt.
Tilbake på standplass kan finalistene
klargjøre våpen, innta stilling, fjerne
sikkerhetsflagg og utføre holde- og
sikteøvelser. De kan ikke ta tørravtrekk før
kommando er gitt.

Tekniske regler, finaler i olympiske rifle- og pistoløvelser
6.17.1.12.e

6.17.1.12.f

6.17.1.12.g

I finaler er tørravtrekk kun tillatt i prøveskuddsperioder eller i omstillings/forberedelsesperioder (for 25 m silhuettpistol er tørravtrekk tillatt). Tørravtrekk
utenom disse periodene straffes med trekk
av ett poeng/treff.
Mellom kommandoene «SKYTTERNE BES
INNTA STANDPLASS» og «STOPP…..TØM
VÅPEN» kan skytterne utføre holde- og sikteøvelser, unntatt under presentasjonene.
Finalist som lader og avgir skudd før
kommando «FORBEREDELSER OG PRØVESKUDD» eller «PRØVESKUDD…..LADNING»
i 10 m og 50 m øvelser skal
diskvalifiseres.

Tekniske regler, finaler i olympiske rifle- og pistoløvelser
6.17.1.12.h

6.17.1.12.i

6.17.1.12.j

6.17.1.12.k

Skudd som avgis etter «STOPP» og før
«START» for neste serie, teller som
konkurranseskudd og straffes med to poeng
trekk fra første konkurranseskudd.
I en 25 m pistolfinale vil hele serien dømmes
bom dersom finalisten avgir skudd før det
grønne lyset tennes.
Ekstra skudd som avgis i en serie eller ved
enkeltskudd skal annulleres og i tillegg
straffes med to poeng trekk.
Sikkerhetsflagg skal være i våpnene før start
av forberedelsesperiode og når skytterne er
eliminert (setter seg). Standplassleder skal
kontrollere. Medaljevinnere kan
posere med våpen.

Tekniske regler, finaler i olympiske rifle- og pistoløvelser
6.17.2.d

6.17.2.g

6.17.3.d

6.17.3.e

Oppvarmingsperiode rifle starter 16
minutter før starttid.
Under presentasjonen må finalistenes våpen
forbli senket inntil alle er presentert.
Skivene og resultattavlen nullstilles for
konkurranseskudd, 60 sekunder deretter gir
banesjef kommando for konkurranseserie.
13 minutter før starttid kaller banesjefen
skytterne til standplass. Skytterne kan forbli
i stilling under presentasjonen, men de skal
senke våpenet fra skulderen.
Under presentasjonen må finalistenes våpen
forbli senket inntil alle er
presentert.

Tekniske regler, finaler i olympiske rifle- og pistoløvelser
6.17.3.f

6.17.4.k

6.17.4.m

6.17.5.b

Etter presentasjonen gir banesjefen
kommando «SKYTTERNE BES INNTA
STANDPLASS», deretter er det 60 sekunders
pause før ladning.
Hvis ikke skytteren avgir skudd mot alle fem
skivene i tide, skal det trekkes et treff for
hvert skudd avgitt for seint.
Ved godkjent funksjoneringsfeil får skytteren
skyte om. Skytteren får 15 sekunder til å
gjøre seg klar til omskytingsserien.
Skytterne i semifinalene skal stå på standplassene A-B-D-E og F-G-I-J, mens skytterne
i medaljematchene skal stå på
standplassene C og H.

Tekniske regler, finaler i olympiske rifle- og pistoløvelser
6.17.5.e
6.17.5.f
6.17.5.g

6.17.5.j

Skytterne kan innta standplassene 12
minutter før starttidspunktet.
Presentasjon av finalistene starter 6
minutter og 15 sekunder før starttidspunktet.
15 sekunder etter kommando «INNTA
STANDPLASS» starter første konkurranseserie og standplassleder gir kommando
«LADNING».
15 sekunder etter at annonsøren er ferdig gir
banesjefen kommando «FOR NESTE SERIE…
GJØR KLAR».
15 sekunder etter at annonsøren er ferdig gir
banesjefen kommando «FOR
NESTE SERIE….GJØR KLAR».

Tekniske regler, ISSF dress code (ISSFs bekledningsregler)
6.19
6.19.1

6.19.2
6.19.2.1

6.19.2.2

Skyttere og lederes bekledning skal være i
samsvar med ISSFs bekledningsregler.
Omhandler hensikten med bekledningsreglene; «…skytingens framtidige status i den
olympiske bevegelse påvirkes av hvordan
utøvere og ledere framstår for publikum og
media.»
Regler for skyttere.
Skytterne skal ha på seg antrekk som passer
for anledningen, og klærne skal gi et positivt
inntrykk av skyttere som olympiske utøvere.
Under seremonier og premieutdelinger skal
skytterne ha på offisiell nasjonal
bekledning. Medlemmene i en
tropp skal framstå i like klær.

Tekniske regler, ISSF dress code (ISSFs bekledningsregler)
6.19.2.3-5
6.19.2.6
6.19.2.7
6.19.2.8
6.19.2.9
6.19.3
6.19.3.1

Skytterne skal forholde seg til bekledningsreglene for sine respektive grener.
Nærmere om reglenes mål og hensikt.
Opplisting av plagg som er forbudt, og om
usportslige farger.
Bytte av klær skal skje på anvist område
(ikke på konkurranseområdet).
Bekledningen må ikke eksponere produkt- og
sponsormerker ut over det som er tillatt.
Regler for funksjonærer.
ISSFs bekledningsregler gjelder også for
funksjonærer.

Tekniske regler, ISSF dress code (ISSFs bekledningsregler)
6.19.3.2

6.19.3.3
6.19.4
6.19.5
6.19.5.1

Klærne skal gjenspeile de faglige
egenskaper ansvaret innebærer.
Jury-/dommervest skal benyttes i tjeneste.
Funksjonærer kan ikke ha på seg forbudte
klær, jfr. 6.19.2.7.
Omhandler bekledningsregler for fotografer
og kamerafolk.
Håndhevingsprosedyrer.
Utstyrskontrollen og juryene er ansvarlig for
å håndheve ISSFs bekledningsregler.

Tekniske regler, ISSF dress code (ISSFs bekledningsregler)
6.19.5.2

6.19.5.3

Ved første overtredelse gis skriftlig advarsel,
og det anmodes om å rette forholdet.
Skyttere som ikke korrigerer brudd på
reglene etter skriftlig advarsel skal
diskvalifiseres.
Bemerkning om upassende klær bør gis når
utstyr kontrolleres, eller under trening.
Ingen skyttere kan delta i konkurranse,
finale eller premieutdeling med upassende
eller forbudte klær.
ISSFs formular DC «Bekledning/Reklame»
skal benyttes.

