Nye regler gjeldende fra 2014
Oppdatering for viltmåldommere - egenstudium
Norges Skytterforbund

nsf/ej/0414

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
 Alle dommere oppfordres til å gjennomgå selvstudiet for
«ISSFs tekniske regler» før selvstudiet for den enkelte
gren gjennomføres.
 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 !

Viltmålregler
10.4.5
10.4.5.1

Utstyrskontroller før og etter konkurranser
Skytterne er selv ansvarlig for å forsikre seg
om at alt utstyr som de bruker er i samsvar
med reglene. De oppfordres til å få utstyret
sjekket i utstyrskontrollseksjonen, for å være
sikker på at utstyret er i samsvar med
reglene.
10.4.5.2
Det legges opp til tilfeldige etterkontroller
for å sikre at utstyr er i samsvar med reglene.
10.7.3.12.c-e Presisering. «x», «-» og «Z» noteres på
skiven.
Pkt. 10.9.1 i det forrige reglementet er fjernet grunnet
prinsippet med frivillig kontroll av utstyr.
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10.10.5

10.10.7.a
10.11.2
10.12.2

Her har det sneket seg inn en feil i den
norske utgaven. Ordene «godkjent av
utstyrskontrollen» skal strykes. Kontroll av
våpen og utstyr er frivillig, og skytteren
velger selv om våpen og utstyr skal forelegges
utstyrskontrollseksjonen.
Nytt sikte trenger ikke forelegges utstyrskontrollen.
Ny ordlyd. Ny henvisning.
Poenglikhet lag. Beskrivelse av
framgangsmåte for rangering av like
poengsummer for lag i 10 m og 50 m øvelser.
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10.12.2.c

10.13

Ny. Ved fortsatt poenglikhet skal poengsummene sammenlignes skudd
for skudd og innertiere telles, fra og med
siste skudd, så nest siste skudd osv.
Tabell for viltmåløvelser. Siste kolonne i
tabellen (Eventuelt) er fjernet.
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10.14

Figurer. Ny tegning.

Spissen av albuen
=
øvre kant av ISSFs
offisielle
markeringstape
(lengde 250 mm,
bredde 30 mm)
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