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1. GENERELL DEFINISJON AV ALLE KLASSER FOR
NASJONALE STEVNER (MESTERSKAP UNNTATT)
Utfyllende opplysninger til Fellesreglementets Del 2, punkt 2.2.2.4. (alle
grener).
1.1

KLASSESYSTEMET
Klassesystemet er i stor grad åpnet for valgfrihet for skytterne. En skytter,
for eksempel en kvinnelig juniorskytter, kan selv velge (for ett år om
gangen) om hun vil skyte i juniorklassen, om hun vil skyte i klassene K1,
K2 eller om hun vil skyte i seniorklassene A, B, C, D. Forutsetningen for
et slikt valg er at klassen eksisterer for aktuell(e) øvelse(r), at øvelsen(e)
er lik på tvers av klassegrensene, og/eller at hun har kvalifisert seg for
klassen. Systemet krever oppfølging fra klubbene og de som utfører
klasseføringen for å få oversikt over hvilke klasser kvinner, juniorer og
veteraner velger for det påfølgende år.
Teknisk komite kan i samarbeid med Breddeidrettskomiteen vedta at det
skal være færre klasser og klassegrupper for de enkelte øvelsene enn det
Forbundstinget har åpnet for. Det kan bety at enkelte klasser (for
eksempel junior- og veteranklassene) ikke eksisterer i noen øvelser.
Oversikt over øvelser og klasser finnes i egen tabell (se denne).

1.2

ALDERSBESTEMTE KLASSER

1.2.1 UNGDOMSKLASSER
Åpen rekrutt:
Klasse for jenter og gutter til og med det året de fyller 10 år.
Klasse U12:
Klasse for jenter og gutter til og med det året de fyller 12 år.
Klasse U13:
Klasse for jenter og gutter til og med det året de fyller 13 år.
Klasse U14:
Klasse for jenter og gutter til og med det året de fyller 14 år.
Klasse U16:
Klasse for jenter og gutter til og med det året de fyller 16 år.
Klasse U:
Klasse for jenter og gutter til og med det året de fyller 16 år.
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1.2.2 JUNIORKLASSER
Klasse Jk og Jm er kjønnsbestemt i tillegg til å være aldersbestemt.
Klasse Jk:
Klasse for kvinner til og med det året de fyller 20 år som ikke ønsker
(valgfritt for ett år om gangen og for alle program) å skyte i høyere klasse.
Klasse Jm:
Klasse for menn til og med det året de fyller 20 år som ikke ønsker
(valgfritt for ett år om gangen og for alle program) å skyte i høyere klasse.
Klasse J
Klasse for kvinner og menn til og med det året de fyller 20 år, og som
ikke ønsker (valgfritt for ett år om gangen og for alle program) å skyte i
høyere klasse.
1.2.3 VETERANKLASSER
Klasse V45:
Klasse for kvinner og menn fra og med det året de fyller 45 år. (Valgfritt
for ett år om gangen og for alle program).
Klasse V50:
Klasse for kvinner og menn fra og med det året de fyller 50 år. (Valgfritt
for ett år om gangen og for alle program).
Klasse V55:
Klasse for kvinner og menn fra og med det året de fyller 55 år. (Valgfritt
for ett år om gangen og for alle program).
Klasse V60:
Klasse for kvinner og menn fra og med det året de fyller 60 år. (Valgfritt
for ett år om gangen og for alle program).
Klasse V65:
Klasse for kvinner og menn fra og med det året de fyller 65 år. (Valgfritt
for ett år om gangen og for alle program).
Klasse V70:
Klasse for kvinner og menn fra og med det året de fyller 70 år. (Valgfritt
for ett år om gangen og for alle program).
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1.3

FERDIGHETSBESTEMTE KLASSER

1.3.1 KLASSE K1 og K2
Klassene K1 og K2 er kjønnsbestemt i tillegg til at de er
ferdighetsbestemt. Klasse K2 er begynnerklasse for kvinner som ikke
velger å skyte i annen klasse.
Klasse K1:
Klasse for kvinner som er kvalifisert for klassen og som
1. ikke faller inn under noen av de ovennevnte klasser, eller
2. som faller inn under noen av de ovennevnte klasser, men som
velger å skyte i klassen.
Klasse K2:
Klasse for kvinner som er kvalifisert for klassen uten å være kvalifisert for
høyere klasse, og som
1. ikke faller inn under noen av de ovennevnte klasser, eller
2. som faller inn under noen av de ovennevnte klasser, men som
velger å skyte i klassen.
1.3.2 KLASSE A, B, C og D
Klassene A, B, C, D er klasser for begge kjønn og alle aldersgrupper
(unntatt ungdom) som er kvalifisert for klassen. Klasse D (eller C) er
begynnerklasse for nye skyttere som ikke ut fra alder og / eller ønske kan
plasseres i andre klasser. Dersom klasse D ikke eksisterer i en øvelse, vil
begynnerklassen være laveste klasse i systemet, for eksempel klasse C.
Det er ikke kvalifiseringskrav for begynnerklassen.
Klasse A:
Klasse for kvinner og menn som er kvalifisert for klassen og som
1. ikke faller inn under noen av de ovennevnte klasser, eller
2. som faller inn under noen av de ovennevnte klasser, men som
velger å skyte i klassen.
Klasse B:
Klasse for kvinner og menn som er kvalifisert for klassen uten å være
kvalifisert for høyere klasse og som
1. ikke faller inn under noen av de ovennevnte klasser, eller
2. som faller inn under noen av de ovennevnte klasser, men som
velger å skyte i klassen.
Klasse C:
Klasse for kvinner og menn som er kvalifisert for klassen uten å være
kvalifisert for høyere klasse og som
1. ikke faller inn under noen av de ovennevnte klasser, eller
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2. som faller inn under noen av de ovennevnte klasser, men som
velger å skyte i klassen.
Klasse D:
Begynnerklasse for kvinner og menn som ikke er kvalifisert for høyere
klasse og som ikke faller inn under noen av de ovennevnte klasser.

1.4

MEDISINSK / TEKNISK VURDERTE KLASSER
KLASSE SH1
Klasse for funksjonshemmede kvinner og menn som iht. World Shooting
Para Sports (WSPSs) regler er klassifisert for klassen.
KLASSE SH2
Klasse for funksjonshemmede kvinner og menn som iht. World Shooting
Para Sports (WSPSs) regler er klassifisert for klassen.
KLASSE SH3
Klasse for blinde og svaksynte kvinner og menn som iht. World Shooting
Para Sports (WSPSs) regler er klassifisert for klassen.
KLASSE SH Åpen
Klasse for funksjonshemmede kvinner og menn som ikke er klassifisert
iht. World Shooting Para Sports (WSPSs) regler.

2.

REGLER FOR OPP - OG NEDRYKK
(utfyllende opplysninger til Fellesreglementes pkt. 2.2.2.4.1 - 5).

2.1

OM TILHØRIGHET TIL OG PLASSERING I KLASSER

Når Teknisk komité har fattet vedtak om klasseinndeling, gjelder klassene fra
det tidspunkt som er bestemt. Vedtak om nye klasser skal som hovedregel
bekjentgjøres for skyttere og klubber innen 1. januar året før klassen trer i kraft i
gjeldende øvelse. Unntaksvis, i særskilte tilfeller, kan slike vedtak fattes på
andre tidspunkt, dog slik at kunngjøring er mulig i god tid før sesongen starter.
1. Klassen må være bestemt for gjeldende øvelse/gren. (Se egen tabell.)
2. I utgangspunktet tilhører man den klassen som er definert ut fra alder,
kjønn og ferdighet. Ungdom, juniorer og veteraner (aldersbestemte
grupper, jfr. Fellesreglementets pkt. 2.2.2.4.5 e) og f) har anledning til å
velge annen (høyere) klasse. Valget gjelder for ett år om gangen, og
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omfatter alle øvelser med visse unntak.1 Iht. Fellesreglementets pkt. 2.6.3
kan skytteren, uansett valg som er gjort for klasser i åpne stevner, velge å
skyte NM i den klasse man tilhører ut fra kjønn og/eller alder.
3. Det er ikke anledning å velge å skyte i lavere klasse enn det som er
bestemt ut fra ferdighet. Det betyr: En skytter som for eksempel er
kvalifisert for klasse B, kan ikke velge å skyte i klasse C.
2.2

OPPRYKKS- OG MERKEKRAV

Alle opprykks- og merkekrav finnes i egen tabell (tabell 5).
OBS! For feltpistol gjelder:
Maksimal oppnåelig poengsum for feltløypa skal alltid opplyses i resultatlisten.
Øvelsen er ikke gyldig som grunnlag for klassesetting før minst en skytter har
oppnådd 85 % av maks poengsum. Det utstedes heller ikke rekvisisjon på
ferdighetsmerker før denne prosentverdien er oppnådd.
Klassesetting skjer på grunnlag av oppnådd resultat i prosent i forhold til maks
oppnådd resultat. Det til enhver tid gjeldende opprykkskrav i prosent framgår av
tabell 5.

For lerdue, pistol og viltmål gjelder at en veteran som et år velger å skyte i
klassesystemet A/B/C/D, må skyte i dette systemet i alle øvelser. Man kan
ikke velge å skyte i veteranklassen i en øvelse, og i (for eksempel) kl. B i en
annen øvelse, dersom veteranklassen er definert for sistnevnte øvelse.
For rifle gjelder at utøvere som normalt skyter i veteranklasser, for OLøvelser kan velge å skyte i A/K1, jfr. Fellesreglementets 2.2.2.4.5 pkt. f).
Se også 2.2.2.4.5 pkt. e) om mulighetene utøvere i klassene U12-14 har til å
prøve seg i U16.
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