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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.

Pistolregler
8.4.1.1.b

8.4.1.3.d

8.4.3
8.4.3.5

For å sikre at justerbare skjefter er i samsvar
med reglene, kan utstyrskontrollen foreta
tilfeldige kontroller.
Ny presisering. Våpen for 10 m og 25 m
øvelser skal gå i målekassen med siktene
montert på våpenet.
Ny overskrift. Krav til 25 m, 50 m og 10 m
våpen.
10 m luftpistol. Beskrivelse/«definisjon» av
typen våpen som kan brukes.

Pistolregler
8.7.6.2.d

8.8.2.1.b
8.8.2.2
8.9.4.5.a-d

Hvis en skytter lader våpenet med flere
patroner enn han har lov til (hel serie eller
fullføre serie), …,skal han straffes….
…når en skytter lader med flere patroner enn
foreskrevet.
…når en skytter lader med flere patroner enn
foreskrevet.
Ny beskrivelse av prosedyrer ved godkjent
funksjoneringsfeil i silhuettpistol og
standardpistol. Prinsippet er akkurat det
samme som før. Den nye beskrivelsen har
med funksjoneringsfeilformularet RFPM og
STDP, og forklarer hvordan
dette brukes ved omskyting.

Pistolregler
8.9.4.6.b
8.9.4.6.e
8.10.1.e
8.11

…,i hurtigdelen må fullføring av serien starte
fra første visning.
Ny. Bruk formular IR for å notere resultatet
av serien.
Siste setning. Presisering i ordlyden.
Tabell for pistoløvelser. Antall skudd pr.
konkurranseskive ved bruk av papirskiver er
redusert til 10 (to serier) på 25 m pistol og
25 m standardpistol.

Pistolregler, art. 8.13 - pistol tegninger
For 10 m og 25 m pistoler

Kun for 25 m pistoler

Pistolregler
8.20

ISSF regler for 10 m femskudds luftpistol.
Hele reglementet er omredigert, omskrevet
og endret på ulike punkter.
Øvelsene i seg selv er i prinsippet de samme
som før.
Hele reglementet bør leses på nytt.

