Endringer i Fellesreglementet foran 2019-sesongen
Det ble vinteren og våren 2018 gjennomført en større gjennomgang av Fellesreglementet vårt,
med særlig vekt på klasse-/øvelsestilbudet. Her presenteres en oversikt over de større
endringene, se regelsidene på skyting.no for en mer omfattende opplisting av de endringene
som er gjort.
Det er også foretatt en del rent språklige endringer, noen punkter er flyttet fordi rekkefølgen
har vært ulogisk og det er noen steder strøket linjer fordi de ikke hadde noe meningsinnhold.
Disse endringene er ikke tatt med i denne oversikten.

Større redaksjonelle endringer
-

Det «gule» heftet der klasse- og øvelsestilbudet var beskrevet, opphører å eksistere.
Tekstdelen er tatt inn i to nye kapitler i Fellesreglementet, «Klasseføringskrav og
ferdighetsmerker» og «Klasseinndeling». Tabellene over klasser og øvelser,
rekordberettiga øvelser, NM-øvelser osv. fra det «gule» heftet blir nå vedlegg til
Fellesreglementet.

-

«2.8 Deltakelse i internasjonale stevner» er flyttet til del 3.

-

Regelverket for Kongepokalen er tatt inn i Fellesreglementet som et eget kapittel, 2.8.
Tidligere har dette regelverket vært frittstående.

-

Regelverket for «Landsstevnet for rekrutter» er flyttet fra de nasjonale
konkurransereglene for pistol og rifle inn i Fellesreglementet, som kapittel 2.9.

Enkeltendringer
(Punktnumrene i parentes henviser til det nye Fellesreglementet. Det det ikke står
punktnummer, gjelder endringene bare tabellvedleggene.)

Om klasser/øvelser generelt
- Feltpistolstevner med redusert program/løype skal ikke telle ifm. klasseføring. (2.1.1.3b, se
også nasjonale pistolregler)
- Regler for klasseføring i FITASC-konkurranser er nå tatt inn i regelverket. Prinsippet for
klasseføring er det samme som for feltpistol, man tar utgangspunkt i det beste resultatet som
er oppnådd i konkurransen. (2.1.1.3c)
- Bindingen mellom krav til ferdighetsmerker og klasseføring oppheves (2.1.2.2)
- Klasse U13 strykes på lista over klasser i vanlige stevner, det betyr at aldersklassetilbudet
for barn og ungdom også i riflestevner blir U12, U14 og U16. Klasse U er strøket, denne
dekkes av klasse U16.(2.2.1.1)
- Klasse V50 og V60 strykes på lista over aktuelle veteranklasser, og klasse V70 endres til
V73. Veteranklassetilbudet blir derfor i konkurranser med aldersklasser V55, V65 og V73,
evt. bare V55, for pistol, lerdue og viltmål. For rifle beholdes V45, slik at rifle fortsatt har 4
veteranklasser. (2.1.1.4)
- U16-skyttere får mulighet til fra stevne til stevne å prøve seg juniorklassen uten å måtte
fortsette der hele sesongen, slik de yngre ungdomsklassene allerede kan i U16. Det samme
gjelder for juniorer i seniorklasser. (2.2.1.5b og c)

- De nye mix-lag-øvelsene er åpne for skyttere f.o.m. 15 år. Dette gjelder både senior- og
juniorklassene. (2.2.1.5e)
- Det er rydda opp i reglene for klasser og øvelser i vanlige stevner, slik at det som står i
regelverket er i samsvar med vanlig praksis. Det gjelder f.eks. bruken av ferdighetsklasser (A,
B, C og evt. D) i de ulike grenene. (2.2.2)
- Klasse D, som bare brukes i pistol, gjøres til en rein begynnerklasse. (2.2.2.1)
- Ferdighetsklassene trenger ikke lenger inneholde tilnærmet likt antall utøvere (2.1.1.1)

Om enkeltklasser/øvelser
Lerdue:
- Antall veteranklasser i Sporting-øvelsene økes fra 2 til 3
- Skeet og OL-trap 75 duer beholdes som øvelser for rekrutteringsformål
- Skeet mix-lag innføres som nasjonal øvelse
Pistol
- Det innføres stående skyting med støtte for Åpen Rekrutt og U12, som et alternativ til
sittende m/støtte. I U14 skal man skyte stående, ikke sittende som tidligere, og skytterne kan
som før velge om de vil skyte med eller uten støtte.
- Det innføres juniorklasser i SH luftpistol og finpistol
- Det innføres klasse Åpen Rekrutt i sprintluft
Rifle
- U16 luftrifle: antall skudd økes fra 30 til 40
- Det innføres fullt ungdomsklassetilbud i sprintluft, tidligere var U16 eneste klasse
- U16, U14 og U12 50m og 300m: her økes antall skudd fra 30 til 40.
- U16 50m og 300m: halvmatch (3x20 skudd) erstatter kvartmatch (3x10 skudd)
- Veteran 50m og 300m: 2x30 skudd (ligg og kne) blir et nytt matchtilbud for aldersklassene
V65 og V73. Øvelsen kommer i tillegg til 3x20 skudd i vanlige stevner, og blir eneste
matchøvelse for de to klassene i NM.
- Det innføres juniorklasser i SH-klassene R3 og R5 (luft liggende for SH1 og SH2), R6 og
R9 (50m liggende for SH1 og SH2), samt VI2
Viltmål
- Øvelsen 10m 20+20 skudd beholdes som rekrutteringsøvelse

For arrangører
- Frist for å registrere stevner i ordinær terminliste endret til 15. november. (2.4.2.1)
- Frist for etterapprobering er endra fra tre til to uker før stevnet. (2.4.2.5)
- Kravet om at ikke-startende skyttere skal inngå i resultatlista, er strøket. (2.4.3.1)
- Frist for å registrere resultater i SkytterAdmin er endra fra en uke til en dag etter stevnet
(med unntak for feltstevner). (2.4.3.2)

Om mesterskap generelt
- Det åpnes for at kretsen bekoster medaljene i KM. (2.5.2.3)
- Det er satt inn et nytt punkt som presiserer forholdet mellom reglene for NM, DM og KM.
(2.5.3)

Om NM generelt
- Det er satt inn en beskrivelse av hvordan plaketten ser ut. (2.5.2.1)
- Finaler: Er det færre enn 4 deltakere i en NM-øvelse, trenger ikke arrangøren avholde finale

i øvelsen. Er en øvelse aktuell som Kongepokaløvelse, skal det arrangeres finale uansett antall
deltakere. Dessuten, det blir nå presisert av utenlandske deltakere ikke kan delta i NM-finaler.
(2.6.3)
- I lagkonkurransen i rifle må lagene nå settes sammen slik at ikke alle 3 på laget kommer fra
de yngste veteranklassene (bestemmelsen allerede delvis tatt i bruk allerede i NM 2017)
(2.6.4.10)
- Mix-lag-konkurransen (med en skytter av hvert kjønn) ble offisiell internasjonal øvelse i
2018, og det er nå på plass regler for hvordan øvelsen skal håndteres i NM. Bl.a. skal et lag
bestå av skyttere fra samme klubb; hver klubb kan stille med så mange lag de vil; det er to
klasser, senior og junior, der senior er åpen for alle og junior er åpen også for ungdom, de tre
beste skal får samme plakett og diplom som i lagkonkurransene. (2.6.4.12-15, 2.6.5)

Om NM-klasser og -øvelser
- Øvelsene Dobbeltrap og 100m viltmål utgår som NM-øvelser
- I Sporting-øvelsene innføres samme prinsipp som man har internasjonalt, med en åpen
klasse for alle, og i tillegg klasser for kvinner, junior og veteran
- OL-trap mix-lag innføres som NM-øvelse
- Det innføres en lagøvelse i PPC-NM, med en klasse og to utøvere pr. lag. Øvelsen skytes
som en separat konkurranse; som i mix-lag-øvelsene må begge skyttere være fra samme
klubb, og hver klubb kan stille med så mange lag de vil. (2.6.4.16-18)
- Som en følge av endringer i det ordinære konkurranseprogrammet gjøres disse endringer i
NM rifle: U-klassene skyter 40 skudd både i luftrifle, 50m og 300m; U-klassene skyter
halvmatch på 50m og 300m; V65 og V73 skyter 2x30 skudd (ligg og kne) istedenfor 3x20
skudd på 50m og 300m
- 3x20 skudd standardrifle gjøres åpen, tidligere var dette en klasse kun for menn

Om norgesrekorder
- Det er nå TIK som skal bestemme hvilke nasjonale stevner som skal være rekordberettiget
(2.7.2.1e)
- Det har lenge vært praksis, men nå er det også regelfesta at rekorder kun telles for den
aldersklassen man deltar i. Det vil f.eks. si at når en veteran skyter i seniorklassen, blir
resultater han/hun oppnår ikke rekord i veteranklassene. (2.7.2.2)
- I mix-lag-konkurransen kan både klubblag og nasjonslag sette rekord. For at et lag skal
regnes som nasjonslag, må laget være tatt ut av landslagsledelsen til representasjon. (2.7.2.3)

Diverse
- Det er tatt inn presiseringer i 2.3.1.4 og 2.3.1.5. rundt overganger som innebærer
klubbskifte. Unntaksreglene for vernepliktige harmoniseres for de som gjelder for studenter
og skoleungdom. (2.3.1)
- I kongepokalreglene er det gjort noen endringer i hvilke SH-øvelser skal vurderes, i de
tilfeller der man fraviker fra den ordinære rulleringen. (2.8.7.1)
- Det har tidligere stått andre steder, men nå er det også tatt inn i de generelle ordensreglene at
røyking og bruk av e-sigaretter er forbudt på og ved standplass når skyting pågår
(konkurranse eller trening). (3.1.1.5)
- Avsnittet i del 3 om «Godkjente skiver» er strøket.
Ullevål, 1. mars 2019

