NORSKE PISTOLSKYTTERE
Hei
Etter publisering av nasjonalt regelverk for pistol som gjøres
gjeldende for 2019 har gruppen som har arbeidet med regelverket
det siste 1,5 året mottatt en rekke tilbakemeldinger på forhold som
enten har vært direkte feil, mangelfullt eller misvisende.

Regelgruppen har behandlet samtlige av disse tilbakemeldinger, og
kommet frem til at enkelte forhold i regelverket var så pass alvorlige
at vi ikke kunne være kjent med å ta i bruk regelverket, og besluttet
under et møte i går (tirsdag 11.12.2018) å korrigere det regelverket
som var publisert.
BIKARD.NSF@GMAIL.COM

Endringer som er gjort, er forklart i sin helhet nedenfor. Ny versjon
av regelverk vil bli publisert på skyting.no når Teknisk komite har gitt
sin godkjenning til regelverket og de endringer som er gjort etter
forrige godkjenning tidligere denne måneden.

48081342
Diverse
Endret logo på første side til å bli iht. forbbundskontorets forslag
I bunntekst på første side, er det lagt inn rev nr. for å holde kontroll
på hvilket dokument som er gyldig.

Definisjoner
Fjernet Finale med dertil tilhørende forklaring
Banekort/baneprotokoll: Korrigert skrivefeil, og endret setning til:
"...og hvor en skal kunne bemerke at en avgjørelse vil bli protestert
til jury"
Ny artikkel: 5.1.10
Dette forårsaket at alle artikler fra eksisterende 5.1.10 er forskjøvet.
Eksisterende 5.1.10 blir mao. 5.1.11, og de påfølgende artikler følger
etter med å få økt artikkelnr med 0.1
5.1.10 VÅPENGREP

5.1.10.1 En del av definisjonen skytestilling dekker også hvordan
skytter holder våpen under gjennomføring av øvelsen, også kalt
våpengrep.
5.1.10.1.1 Skyting med en hånd innebærer at skytter holder våpen
med en valgfri hånd. Skytterens ledige hånd kan da ikke være i
kontakt med den armen, eller hånden som holder våpenet.
5.1.10.1.2 Skyting med to hender innebærer at skytter skal bruke
begge hender til å holde våpenet med, og at begge hender skal være i
fysisk kontakt med våpenet med minimum håndflate og en finger for
å få minimum to punkter i hver hånd som er i kontakt med våpenet.
5.1.10.1.3 Våpengrep fri, gir skytteren valgfriet til å velge selv hvilket
grep vedkommende vil benytte under gjennomføring av aktuell del av
konkurransen. En skal da velge mellom skyting med en eller to
hender som definert.

Endringer
Henvisninger til artikler er basert på det første publisert regelverket. Ny
artikkel dersom dette er endret grunnet nye artikler er satt i
klammeparentes [ ]
5.1.3.5 - Fjernet innledende setning: "Instrument for å måle
fleksibilitet i skosåler"
5.1.3.6 - Fjernet innledende setning: "Krav til fleksibilitet i skosåler."
5.1.10.1.1 [5.1.11.1.1] - Endret til: "En skytter er ungdomsskytter til
og med det året han/hun fyller 16 år. Skyttere fra og med 17 år og til
og med 20 år er juniorskyttere. Ungdom skyter i U-klasse som
tilsvarer skytterens alder, nedre aldersgrense for alle klasser, med
unntak av Åpen rekrutt, er 11 år."
5.1.10.1.2 [5.1.11.1.2] - Fjernet referanse til eksternt dokument
5.1.13.7 [5.1.14.7] - Korrigert skrivefeil
5.1.15.1 [5.1.16.1] a; Fjernet: "I finaler skal ikke sikkerhetsflagg fjernes
før forberedelses- og prøveskuddstiden starter." på grunn av at finale
ikke skal være benyttet
5.1.15.4 [5.1.16.4] - Endret setningen: "Hvis det er nødvendig for et
jurymedlem, standplassleder eller teknisk leder å gå fram foran
standplasslinjen under trening, konkurranse eller en finale skal det
godkjennes og kontrolleres av banesjefen." til "Hvis det er nødvendig
for et jurymedlem, standplassleder eller teknisk leder å gå fram foran
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standplasslinjen under trening, eller i konkurranse skal det
godkjennes og kontrolleres av banesjefen." ettersom finale ikke er
brukt
5.1.17.1.2 [5.1.18.1.2] - Byttet bilde av blink til et korrekt bilde
5.1.24.3.4.3 [5.1.25.3.4.3] - Endret fra: "1. Kommandoen «KLAR» gis,
skyttere inntar KLAR-stilling og vent 7 sek." til "1. Kommandoen
«KLAR» gis, skyttere inntar KLAR-stilling og venter 7 sek."
5.2.5.7.1 - Punktet: "Skal passe i målekasse med størrelse: 185mm ×
125mm × 35mm" er endret til: "Skal passe i målekasse med størrelse:
200mm × 150mm × 40mm". Endret: "Våpenvekt inkl. tomt magasin:
≤ 1000 g." til "Våpenvekt: ≤ 1000 g."
5.2.7.7 [5.2.8] - Tatt ut som eget avsnitt uten at dette lenger er
underliggende til premieringsavsnitt.
Nytt avsnittsnr 5.2.8
Fjernet setningene: "Dette gjelder for hver av øvelsene i
gruppe 1 og 2" og "I gruppe 3 benyttes det kun en klasse"
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