
Endringer i ISSF-reglene 2018  
Endringer som er en følge av det nye øvelsesprogrammet innført i 2018 er ikke tatt med her Det 

samme gjelder rettelser av reine skrivefeil, og endringer som bare berører arrangementet av VM og 

andre internasjonale mesterskap. 

Generelle tekniske regler 

6.2.2.2 Punkt a): Presisering av når og hvordan sikkerhetsflagg skal brukes 

6.3.6.2 Endringer i spesifikasjonene for flash-duer brukt i finaler. 

6.4.7.2 Det presiseres at rifleskyttere ikke kan plassere ting på benk/stativ på standplass for å endre 

høyden  

6.7.8.1 En sidelapp/-blender kan nå stikke ut maksimum 3 cm foran midten av pannen (tidligere 

kunne de ikke stikke utenfor pannen i det hele tatt). 

6.11.8 Det er nå krav om at det under finaleskyting skal spilles musikk. (Komm.: Dette må muligens 

tilpasses i Norge, avhengig av hva slags fasiliteter som er tilgjengelige på arenaen.) 

6.12.6.1 Presisering av reglene rundt hva som skjer ifm. åpenbare regelbrudd. 

6.17.1.13 f) Presisering av rutinene rundt lading av våpen i forberedelse- og prøveskuddperiodene (i 

finaler) 

6.18 Nytt punkt med regler for den nye blandede lag-øvelsen for luftpistol og luftrifle. 

Rifle 

7.4.2.1 Endringer i beskrivelsen av kolbekappen. 

7.4.2.7. d) Endringer i beskrivelsen av vekter plassert på eller nær kolbekappen. 

7.4.5 a) / 7.4.5.4 Tidligere var maks-vekten for et 50m- eller 300m-våpen for kvinner 6,5 kg. Nå er 

dette endret, slik at maks-vekta for slike våpen er 8 kg for begge kjønn. (Se også tabellen i 7.7.5) 

7.4.5.1 b) og c) Endringer i beskrivelsen av kolbekappekroken.  

Pistol 

8.7.6.2 d) 25m: Presisering av hva som skjer om en skytter lader våpenet med flere patroner enn 

lovlig under trening. 

8.7.6.4 d) Fin- og grovpistol: Nærmere beskrivelse av hva slags kommando/signal som skal brukes 

som start/stoppordre. 

8.7.6.5 g) Standardpistol: Nytt punkt som beskriver hva som skal skje mellom avslutning av en serie 

og starten på en ny. 

8.9.4.5 Silhuett- og standardpistol: Justeringer i beskrivelsen av rutinene rundt funksjoneringsfeil. 

Lerdue 

9.4.3.2. b) Ny bestemmelse om at når patroner selges på mesterskap, skal juryen ta stikkprøver for 

kontroll, og gjøre testene kjent for deltakerne i forkant av den offisielle treningen. 



9.8.8.2 k) Tillegg om hva som skjer om en skytter flere ganger i samme runde avgir skudd ufrivillig før 

han har ropt på lerduen. 

9.10.4.3 b) Det er innført et måleinstrument som skal brukes når plasseringen av ISSF-

markeringstapen på skytterjakken skal kontrolleres. (Komm.: Hvordan dette skal håndteres i Norge, 

vil vi komme tilbake til.) 

9.13.4 Jfr.GTR pkt. 6.7.8.1 (Utforming av sidelapp/-blender) 

9.15.1.1 Endring i reglene for skyterekkefølge i tilfelle omskyting om plass i finalen. 

9.15.2.3/9.15.2.4 I konkurranser uten finale skal det ved poenglikhet nå være omskyting bare om de 

tre første plassene, for resten av plassene skal tilbaketellingsregelen brukes. 

9.18.2.2 c) Vedrørende finaler: Krav om at patroner skal legges fram for kontroll seinest 30 min. før 

start. 

9.19 Nytt punkt med regler for den nye blandede lag-øvelsen for OL-trap. 

Viltmål 

Ingen endringer  
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