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Bakgrunn 

NSF ønsker i størst mulig grad at de offisielle regler for gjennomføringen av 
approberte WA 1500 Precision Pistol Competition-stevner i regi av Norges 
Skytterforbund (NSF) også skal benyttes og gjelde for stevner arrangert i Norge. 

Disse reglene etablerer enhetlige standarder for WA1500 PPC-konkurranser. De 
erstatter alle tidligere utgaver.  
Dersom det er divergens mellom de offisielle WA1500-reglene og nasjonale 
forskrifter eller den nasjonale våpenloven, er det nasjonal forskrift eller nasjonal 
våpenlov som gjelder.  

I de tilfeller sponsorene eller stevnearrangør krever tilleggsregler for spesielle lokale 
forhold, skal tilleggene være fullt angitt i innbydelsen/stevneprogrammet i god tid før 
konkurransen begynner. 

Det er den enkelte deltakers, stevnearrangørs og stevnefunksjonærs (Range Offiser 
- RO) ansvar å være kjent med reglene for sikkerhet og gjennomføring av stevnet og 
den enkelte match. 

Forslag til regelendringer i WA 1500-regler skal sendes til NSF ved BIK innen 1. 
november hvert år. BIK vil vurdere anbefalingene for regelendringer og sende inn et 
forslag til WA1500 Executive Committee innen 1. april hvert år. Beslutningen om 
regelendringer vil bli behandlet av WA1500 på årsmøtet som blir holdt medio august 
hvert år. Eventuelle regelendringer vil bli gjeldende fra og med 1. januar påfølgende 
år. 

Det nasjonale regelverket blir revidert hvert år ifm. NM og eventuelle endringer blir 
gjeldende fra 1. januar påfølgende år. 

Punktnummereringen nedenfor henviser til WA 1500s Rulebook, som er tilgjengelig 
her: http://www.wa1500.org.  

 
SIKKERHET 
I tillegg til de sikkerhetsregler som er beskrevet i de offisielle WA1500-reglene gjelder 
de sikkerhetsregler som er beskrevet i NSFs Fellesreglement og ISSFs Generelle 
tekniske regler. 

 
2.2 VILKÅR FOR DELTAGELSE. 
Nasjonalt krav: etter 1.1. 2019 må alle som skal delta i approberte WA1500 
konkurranser ha gjennomført PPC innføringskurs. Dette gjelder for nye 
skyttere/skyttere uten WA-nr.  

 
3.4 Distinguished Revolver 6” 
I tillegg til WA 1500, gjelder følgende nasjonale tillempinger:  

Revolver godkjent ihht. NSFs ”Pistolregler” med unntak av løpslengde. 

Kaliber/kulevekt/faktor ihht. WA 1500. 

 

http://www.wa1500.org/
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3.5 Distinguished Pistol 
I tillegg til WA 1500, gjelder følgende nasjonale tillempinger:  

Pistol godkjent ihht. NSFs "Pistolregler” 
Kaliber/kulevekt/faktor ihht. WA 1500 

 

3.6 Standard Revolver 4” 
I tillegg til WA 1500, gjelder følgende nasjonale tillempinger:  

Revolver godkjent ihht. NSFs ”Pistolregler” med unntak av løpslengde. 

Kaliber/kulevekt/faktor ihht. WA 1500. 

 
3.7 Standard Revolver 2,75” 
I tillegg til WA 1500, gjelder følgende nasjonale tillempinger:  

Revolver godkjent ihht. NSFs ”Pistolregler” 

Kaliber/kulevekt/faktor ihht. WA 1500. 

 
3.8 Standard Revolver 2,75” 5 skudd 
I tillegg til WA 1500, gjelder følgende nasjonale tillempinger:  
Revolver godkjent ihht. NSFs ”Pistolregler”. Merk: Løpslengde maksimum 2,75” 
Kaliber/kulevekt/faktor ihht. WA 1500. 
 
3.9 Standard Semi-Automatic Pistol 
I tillegg til WA 1500, gjelder følgende nasjonale tillempinger: 

Pistol godkjent ihht. NSFs ”Pistolregler”. Merk: Løpslengde maksimum 5,5”. Våpen 
med justerbare sikter kan benyttes, men justering av sikter er ikke tillatt før og under 
match. 
Kaliber/kulevekt/faktor ihht. WA 1500 

 
3.18 Øyebeskyttelse 
Ihht. WA1500, i tillegg gjelder eventuelle nasjonale krav om sidebeskyttelse. 

 

4. Skiver 
Ihht. WA 1500 

I tillegg gjelder nasjonalt at reduserte skiver kan benyttes i Norges Cup.  

Resultat skutt på redusert skive blir ikke registrert i WA1500 database. 

 
5. Skytestillinger 
Ihht. WA1500 
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6. Banebeskrivelse 
Ihht. WA1500 

 

7. Konkurranseprogram 
Ihht. WA1500 

 
8. Tidsangivelse 
Ihht. WA1500 

 
9. Konkurranseregler og baneprosedyrer 
9.17 Unnlate å etterkomme ordre fra CRO, RO, MD osv, se ISSF Generelle tekniske 
regler, paragraf 6.2 

 
10. Standplassledelse og kommandoer 
Ihht. WA1500 

 
11. Stevneledelse 
For NM, se Fellesreglementet  

 
12. Lagleders oppgaver 
Nasjonalt gjelder følgende: Ved nasjonale stevner og NM kan lagleder være en av de 
to skytterne i laget. Alternativt kan stevneledelsen eller arrangørklubben være 
lagleder for en annen klubb dersom det er behov for det, forutsatt at lagleder ikke 
deltar i øvelsen. 

 
13. Funksjonshemmede 
Ihht. WA1500 

 
14. Anvisning 
Ihht. WA1500 

 

15. Straff 
Ihht. WA1500 

 
16. Dømming ved poenglikhet 
Ihht. WA1500 

 
17. Uenighet ved dømming og protest 
Ihht. WA1500 
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18. Rekorder 
Nasjonale rekorder kan kun settes ved NM eller internasjonale konkurranser der det 
er satt jurykrav for kontroll av skiver ved en forutbestemt poengsum. 

Merknad:  
Det kan ikke sendes/rapporteres internasjonale rekorder til WA 1500 for våpen som 
ikke fullt ut er i samsvar med WA 1500 reglene.  
 
19. Skytters plikter og ansvar 
Ihht. WA1500 

 
20. WA1500 klassifisering 
Ihht. WA1500 

 
 
 
 
 
 


