VINTERSERIEN PISTOL
REGLEMENT

OPPDATERT FEBRUAR 2019

Vinterserien ble etablert i 2008 og gjennomført første gang i vintersesongen 2008/09.
Vinterserien har som formål å være et rekrutterende breddetiltak for pistoløvelsene spesielt og
skyttersporten generelt.
Serien består av 5 runder fordelt i perioden fra oktober til mars, og i de faste ukenumre 42 og 46 på
høsten og ukene 3 – 7 – 11 på vinteren.
Ukens første dag er mandag, og følgelig er søndag siste konkurransedag.
Alle approberte stevner innen hurtig finpistol (7F) i Norges Skytterforbunds (NSF) terminliste i ukene
42 – 46 – 3 – 7 og 11 (mandag til søndag) deltar automatisk i serien. Det kreves ikke noen ekstra
påmelding eller ekstra kostnader forbundet med deltakelse i Vinterserien.
Alle klubber/lag som starter med 4 eller flere skyttere i samme stevne får tellende resultat i serien.
De 4 beste resultatene for klubb/lag legges sammen som resultat i det angjeldende stevne. Hvis en
klubb/lag deltar med minst 4 skyttere i flere stevner i hurtig finpistol i samme konkurranseuke, så
teller beste sammenlagtresultat oppnådd i et stevne.
Desto flere skyttere klubber / lag får med seg på samme stevne, desto større er muligheten for et
godt sammenlagtresultat for de 4 beste. Tilsvarende gjelder ved deltagelse i flere stevner.
Alle registrerte resultater (ResultatAdmin NIF) etter hver runde settes opp i en tabell, hvor beste
sammenlagtresultat gis 100 poeng. Deretter etter skalaen 90 – 80 – 70 – 65 – 60 – 55 – 50 – 45 – 40
– 35 – 30 – 25 – 20 for de 13 neste resultatene. Videre 19 – 18 – 17 for de neste resultatene. Alle
deltakende lag får minst 1 poeng i deltakende runde.
Maksimalt kan det oppnås 500 poeng etter endt serie, og ved lik poengsum etter endt serie, vil
høyest oppnådde skyteresultat for klubben/laget i enkeltrunde rangere foran.
De tre beste lagene får tilsendt Norges Skytterforbunds Diplom, samt pengepremier sammen med et
vilkårlig trukket deltakerlag. Premiestørrelsen bestemmes årlig av Norges Skytterforbund.
Resultatene ligger som egen fane på pistolsidene til www.skyting.no.
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