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5.8 T96  

5.8.1 ØVELSER I T96 
  • Fin (9F) 

• Grov(9G) 

• Militær (9M) 

• Revolver(9R) 

• Spesialpistol (9SP) 

• Spesialrevolver (9SR) 

• Spesial, Magnum 1 (9M1) 

• Spesial, Magnum 2 (9M2) 

5.8.2 BEKLEDNING OG FOTTØY 
  Det er ingen begrensninger i valg av bekledning, blender og lueskygge, klaffer eller fottøy, med 

mindre annet er særskilt beskrevet i regel. 

5.8.3 KRAV TIL BANER, BANEANLEGG OG SKIVEMATERIELL 
  Godkjent skytebane skal nyttes. Øvelsen skytes på 25m pistolbane. Svinganlegg og 

elektroniske skiver kan benyttes. 

  Avstand mellom hver skytter på standplass bør være minimum 1 meter. 

 SKIVEMATERIELL 

5.8.3.3.1  Programmet skytes i sin helhet på T96 skive som består av 5 like store sirkler med innersone 

arrangert som en femmer-terning. Sirkelmål: 110 mm (± 0,4mm). Innersonemål: 45 mm 

(±0,2mm) Skillelinjens tykkelse: 0,5-1,0 mm 

5.8.3.3.2  Elektroniske skiver kan benyttes i henhold til mål for T96 skive. 

5.8.4 VÅPEN OG AMMUNISJON 
 LIKE SKJEFTEPLATER. 

 Våpen i øvelsen Militær i gruppe 1 og alle øvelsene i gruppe 2, skal ha skjefte med tilnærmet 

like skjefteplater, uten håndstøtte.  

Skjefter med magasinbrønn: 

Med “tilnærmet like skjefteplater, uten håndstøtte” menes at det er en jevn utblokking rundt 

hele magasinbrønnen. Hvis denne utblokkingen har en kurve med radius på 25 mm eller mer, 

er dette ikke å betrakte som håndstøtte. 

 AMMUNISJON 

 Dersom det ikke finnes tolk for aktuelt kaliber, kan en benytte kule i korrekt kaliber. 

 Magnumammunisjon er kun tillatt i øvelsene Magnum 1 og Magnum 2. 

5.8.5 PROGRAMMER, PROSEDYRER OG KONKURRANSEREGLER 
 PROGRAMMER 

 Skytingen arrangeres i tre hovedgrupper:  

• Øvelser i gruppe 1: Fin, Grov, Militær og Revolver 

• Øvelser i gruppe 2: Spesialpistol, Spesialrevolver 

• Øvelser i gruppe 3: Magnum 1 og Magnum 2 

 FIN (9F) 

 Alle pistoler eller revolvere kan brukes. 

• Kaliber: 5,6 mm (.22") long rifle 
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• Våpenvekt inkl. tomt magasin: ≤ 1 400 g. 

• Skal passe i målekasse med størrelse: 300mm × 150mm × 50mm 

• Løpslengde: ≤ 153 mm 

• Sikteradius: ≤ 220 mm 

 GROV (9G) 

 Alle pistoler eller revolvere kan brukes. 

• Kaliber:  kal. 7,62 mm til 9,65 mm (.30" - .38") 

• Våpenvekt inkl. tomt magasin: ≤ 1 400 g. 

• Skal passe i målekasse med størrelse: 300mm × 150mm × 50mm 

• Løpslengde: ≤ 153 mm 

• Sikteradius: ≤ 220 mm 

 MILITÆR (9M) 

 Kun pistoler kan brukes. 

• Kaliber:  9 mm - 11,56 mm (kal. 0.355" - kal. 0.455") 

• Revolver ikke tillatt.  

• Fingergrep i forkant av skjeftet tillates.  

• Prosjektilet skal stikke minimum 5 mm utenfor hylsekant, og veie minimum 100,0 

grain. 

• Faktorkrav: ≥ 120. 

• Våpenvekt inkl. tomt magasin: ≤ 1 400 g. 

• Løpslengde: ≤ 153 mm 

• Sikteradius: ≤ 220 mm 

 REVOLVER (9R) 

 Kun revolver kan brukes. 

Ingen begrensing på løpslengde og totalvekt. 

• Kaliber: kal. 9 mm - 11,56 mm (kal. 0.355" - kal. 0.455") 

 SPESIALPISTOL (9SP) 

 Pistol i alle kaliber (ikke magnumladning) kan brukes.  

• Kaliber:  5,6 mm til og med 11,56 mm (kal. .22LR" - kal. 0.455") 

• Skal passe i målekasse med størrelse: 185mm × 125mm × 35mm 

• Våpenvekt inkl. tomt magasin: ≤ 800 g. 

 SPESIALREVOLVER (9SR) 

 Revolver i alle kaliber (ikke magnumladning) kan brukes. 

• Kaliber:  5,6 mm til og med 11,56 mm (kal. .22LR" - kal. 0.455") 

• Skal passe i målekasse med størrelse: 200mm × 150mm × 40mm 

• Våpenvekt: ≤ 1000 g. 

 MAGNUM 1 (9M1) 

 Revolver eller pistol kan brukes.. 

Det settes ingen begrensninger på mål og vekt.  

• Kaliber: kal. .357" til og med kal. .40" 

• Minste hylselengde for ammunisjon: 25 mm 

• Minste kulevekt: 140 grains 

• Faktorkrav: ≥ 190 

 MAGNUM 2 (9M2) 
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 Revolver eller pistol  kan brukes. 

Det settes ingen begrensninger på mål og vekt.  

• Kaliber: kal. .41" til og med kal. .505" 

• Minste kulevekt: 210 grains 

• Faktorkrav: ≥ 275 

 HYLSEFANGER 

 Hylsefanger er tillatt så fremt dette er montert på våpen. 

 Hylsefanger trenger ikke være påmontert ved utstyrskontroll. 

 AVTREKKSVEKT 

 Med unntak av Fin- og Grovfelt som har 1000 g., har samtlige våpengrupper 1360 g. som min. 

krav til avtrekksvekt. 

 ANTALL PATRONER 

 Skyteprogrammet for alle øvelsene i gruppe 1 skal gjennomføres ved å skyte 6 skudd pr. serie. 

 Skyteprogrammet for alle øvelsene i gruppe 2 og 3 gjennomføres ved å skyte 5 skudd pr. serie. 

 PROGRAM MED SKYTETIDER/AVSTANDER 

5.8.5.13.1  11 meter 

1. serie: 150 sek. Skytetid, stående fri 
2. serie: 150 sek. Skytetid, stående 1 hånd 
3. serie: 20 sek. Skytetid, stående fri 
4. serie: 20 sek. Skytetid, stående 1 hånd 
5. serie: 10 sek. Skytetid, stående fri 
6. serie: 10 sek. Skytetid, stående 1 hånd 

 15 meter 

7. serie: 150 sek. Skytetid, stående fri 
8. serie: 150 sek. Skytetid, stående 1 hånd 
9. serie: 20 sek. Skytetid, stående fri 
10. serie: 20 sek. Skytetid, stående 1 hånd 
11. serie: 10 sek. Skytetid, stående fri 
12. serie: 10 sek. Skytetid, stående 1 hånd 

 25 meter 

13. serie: 150 sek. Skytetid, stående fri 
14. serie: 150 sek. Skytetid, stående fri 
15. serie: 20 sek. Skytetid, stående fri 
16. serie:20 sek. Skytetid, stående fri 

 SKYTESTILLING 

 Skytestilling for gruppe 1 og 2 er stående med 1 hånd og stående fri. 

Skytestilling for gruppe 3 er stående 2 hender.   

 ENHÅNDSSKYTING MED REVOLVER 

 Ved enhåndsskyting med revolver SKAL hanen dersom skytter velger dette, spennes med den 

hånden som holder våpenet. 

 ORDRE PÅ STANDPLASS 

5.8.5.16.1  Standplassleder gir følgende ordrer: 

«FYLL MAGASIN OG TØNNE MED KORREKT ANTALL PATRONER» 

Det gis nødvendig tid til at skytterne får fylt magasin/tønne med korrekt antall patroner før 

kommando: 
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5.8.5.16.2  «LADING» 

Skytterne lader våpen, etter nødvendig tid (vurdert av standplassleder), kommer kommando: 

5.8.5.16.3  «ER SKYTTERNE KLARE» 

Skytterne skal melde fra umiddelbart om de ikke er klar ved å rope høyt «NEI». Dersom en 

eller flere melder fra, kommer kommando: 

5.8.5.16.4  «NEI ER SAGT, NY KOMMANDO OM 15 sekunder» 

5.8.5.16.5  «ER SKYTTEREN KLARE», (det gis ikke ytterligere ventetid). 

Etter 5 sekunder kommer kommando: 

5.8.5.16.6  «KLAR» 

I løpet av de neste 5 sekundene skal våpenet senkes under 45 grader, og være i ro når neste 

kommando kommer.  

Etter 5 sekunder kommer kommando: 

5.8.5.16.7  «ILD» - eller skivene kommer frem. 

På denne kommando heves våpenet og skudd avgis. 

Deretter kommer kommando: 

5.8.5.16.8  «STANS» eller signal i de to (2) siste sekunder av skytetiden, eller skivene vender bort.  

5.8.5.16.9  Når kommando eller signal om «STANS» er gitt, skal skytterne straks slutte å skyte. 

5.8.5.16.10  «TØM VÅPEN, OG GJØR KLAR FOR VISITASJON» 

Skytterne tømmer våpen og magasin, og gjør klar for visitering av tomt våpen. Standplassleder 

inspiserer alle våpen/magasin, og skytterne flagger/ hylstrer/pakker sine våpen. 

5.8.5.16.11  Ved eventuelt for tidlig eller for sent avgitte skudd, så skal standplassleder opplyse om dette 

før neste kommando: 

«ANVIS» 

Skyttere og standplassleder/dommer gjennomfører dømming av skudd som er avgitt. 

 VÅPENBRUDD 

5.8.5.17.1  Dersom en skytter vil påberope seg «VÅPENBRUDD», skal kommandoen «TØM VÅPEN, OG 

GJØR KLAR FOR VISITASJON» ignoreres for den aktuelle skytteren, og skytter skal avvente 

standplassleders instruks. 

5.8.5.17.2  Det skal ikke gis kommandoen; «ANVIS», før skytter(e) som har påberopt seg «VÅPENBRUDD» 

har fått sin påstand avgjort av standplassleder. 

 FEIL KOMMANDO PÅ STANDPLASS 

5.8.5.18.1  Hvis skytteren ikke er klar til å skyte ved kommando «Ild», fordi standplassleder har gitt uriktig 

kommando og/eller opptrådt feil, skal han holde våpenet i sikker retning og løfte en hånd. Så 

snart serien er slutt, skal han informere standplassleder eller jurymedlem. 

5.8.5.18.2  Hvis påstanden godtas, skal skytteren få skyte serien på ny kommando. 

5.8.5.18.3  Hvis påstanden ikke godtas, kan skytteren skyte serien, men han skal straffes med trekk av tre 

(3) poeng fra resultatet av serien. 

5.8.5.18.4  Har skytteren avgitt skudd etter at uriktig kommando er gitt og/eller feil opptreden registrert, 

skal protesten ikke godtas. 

Unntak er hvis protesten gjelder for kort skytetid eller at stans er ropt mindre enn 2 sekunder. 
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 STRAFFEREAKSJONER OG POENGTREKK. 

5.8.5.19.1  Skytter som avgir skudd før kommando «FYLL MAGASIN OG TØNNE», eller etter at våpen er 

kontrollert, skal diskvalifiseres. 

5.8.5.19.2  Skytter som fyller magasin eller tønne før kommando «FYLL MAGASIN ELLER TØNNE MED 

KORREKT ANTALL PATRONER» får  

- første gang det skjer gis det advarsel 

- 2. gang trekkes tre (3) poeng, og gis advarsel  

5.8.5.19.3  En skytter som avgir et skudd før kommandoen «LADING», skal diskvalifiseres. 

5.8.5.19.4  Skytter som avgir skudd mellom kommandoene «LADING» og «ILD» straffes slik: 

- det trekkes tre (3) poeng pr. avgitt skudd. 

Skytter skal skyte øvelsen med resterende skudd. 

5.8.5.19.5  Skytter som ikke har minimum 45 graders utgangsstilling før «ILD» straffes slik: 

- første gang trekkes tre (3) poeng og gis en advarsel 

- 2. gang får skytteren null (0) poeng på øvelsen og gis en advarsel 

 Hvis en skytter løfter for tidlig eller ikke senker våpen etter kommando «KLAR» så skal 

vedkommende ha tre (3) poeng trekk for dette.  

Hvis det i tillegg skytes for tidlig, kommer tre (3) poeng i trekk for hvert skudd som avfyres for 

tidlig i tilleggsstraff. 

5.8.5.19.6  En skytter som avgir et skudd etter kommandoen «TØM VÅPEN, OG GJØR KLAR FOR 

VISITASJON» er gitt, skal diskvalifiseres. 

5.8.5.19.7  Skytter som skyter øvelsen med feil stilling trekkes med seks (6) poeng. 

5.8.5.19.8  For sent avgitt skudd trekkes med tre (3) poeng for hvert skudd. Det er kun funksjonæren som 

gir kommandoer som kan ta stilling til om skudd er avgitt etter at kommando er ferdig. 

Merk: For sent avgitte skudd, skal være markert for sent, dvs. at det skal være tydelig opphold 

mellom slutten av kommando «STANS» og avfyring av skudd. 

5.8.5.19.9  Skytter som har ladet med for mange skudd ved magasinkontroll straffes slik: 

- Det trekkes tre (3) poeng første gang samt at det gis advarsel. 

- 2. gang blir diskvalifisert. 

 Poengtrekket vedr. lading med for mange skudd kan ikke brukes i de tilfeller det forekommer 

for mange treff i figurene til en skytter. Arrangør må bevise at skytter har skutt for mange 

skudd i de tilfeller dette inntreffer der det ikke er foretatt magasinkontroll. 

5.8.5.19.10  Øvrige regelbrudd som ikke har spesifikk straffereaksjon, skal benytte følgende reaksjon 

- 1. gang gis skytter advarsel 

- 2. gang trekkes skytter tre (3) poeng, og gis ny advarsel 

5.8.5.19.11  En skytter som pådrar seg en tredje advarsel i samme øvelse, skal diskvalifiseres. 

5.8.5.19.12  Trekk av poeng foretas under anvisningen slik at den registrerte poengsum er det endelige 

resultat for standplassen Det kan ikke gis minuspoeng. 

 DØMMING 

5.8.5.20.1  Det gis ett (1) poeng for treff. Ett (1) poeng for truffet figur. Ett (1) poeng for truffet  

innersone. Antall treff, og antall figurer truffet og innersone (f.eks. 6 treff fordelt på 5 figurer 

og med 6 innersoner = 17 poeng). Poengsummen skal noteres i skytekortet og opplyses høyt 

og tydelig ved dømming/anvisning.  
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Skytter er selv ansvarlig for å kontrollere at rett resultat blir registrert på standplass 

resultatkortet/skytekortet.  

5.8.5.20.2  Før dømming startes så kan standplassleder utpeke en tilfeldig skytter som skal overvåke den 

som registrerer bedømmelse for å sikre korrekt registrering. Alternativt kan arrangør 

oppnevne egne funksjonærer til samme oppgave. 

5.8.5.20.3  Skytterne skal gis anledning til å kontrollere sine skiver. 

Byr dette i enkelte tilfeller på problemer for arrangøren, kan dette fravikes.  

Ingen ut over funksjonær som skal dømme, kan være i kontakt med figur (blink) før dømming 

er gjennomført. 

5.8.5.20.4  Tvil om treff, skal tolkes i skutt kaliber. Dersom avgjørelse ikke blir akseptert av skytter og 

protest er innlevert, skal den endelige avgjørelsen fattes av jury.  

Ved tolking skal det dømmes treff dersom flens eller ring til tolk, tangerer felt for treff. 

5.8.5.20.5  Protester på standplasslederens avgjørelse om treff-/ikke treff skal først avgjøres ved tolking, 

og dersom fortsatt uenighet skal protest forelegges skriftlig for juryen.  

5.8.5.20.6  Figurer av papp kan tolkes i vertikal stilling, med pluggtolk eller platetolk. 

Pluggtolk må stå i ved overlevering av skive til jury hvis den først er satt inn. 

5.8.5.20.7  Kun skytterens eget kaliber og kuletype godkjennes som treff, dog skal det være hull etter kula 

i pappen. 

5.8.5.20.8  Ingen skiver/mål må lappes før skytterne har akseptert opplest resultat. 

 SKUDD I FEIL SKIVE 

5.8.5.21.1  Skudd i feil skive dømmes som bom. 

5.8.5.21.2  Hvis en skytter får skudd i sin(e) skive(r) fra naboskytter, som skyter med større 

kaliber/kuletyper, skal vedkommende få skyte om igjen hvis treff savnes, dersom skytteren 

ønsker dette. 

Ved omskyting får skytteren resultat etter omskytingen. 

 FAKTORMÅLING 

5.8.5.22.1  Kontrollen er tilfeldig slik at det ikke er nødvendig å kontrollere alle skytterne. Arrangør tar 

stikkprøver. 

 PROSEDYRE FAKTORMÅLING 

5.8.5.23.1.1.1  Kontrollør (standplassleder) skal vente til skytterne har fylt tønne eller magasin på standplass 

før det blir gitt ordre om å tømme våpen/magasin for kontroll av faktor. Alle skudd (antall i 

henhold til øvelse) leveres kontrollør hvorav en kule plukkes ut for vektkontroll, de øvrige 

testes (skytes) i kronograf. 

5.8.5.23.1.1.2  Hvis arrangør ønsker, kan kontrollen utføres direkte på standplass. Alternativt kan 

ammunisjonen samles inn i dertil egnede esker/poser som merkes med skytterens navn, slik at 

testen kan foregå umiddelbart etter at skytteren har fullført øvelsen. 

 TILDELING AV STANDPLASS 

5.8.5.24.1  Skytingen skal foregå fra standplass hvor den enkelte skytters plass er i henhold til startliste.  

 FUNKSJONERINGSFEIL/VÅPENBRUDD 

5.8.5.25.1  Alle funksjoneringsfeil og/eller klikk belastes skytteren, dvs. at skytteren selv må rette disse 

innen den fastsatte skytetiden.  
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5.8.5.25.2  Brudd i våpendel gir rett til å fortsette skytingen etter reparasjon, eller med annet våpen i 

samme våpengruppe. Fortsettelsen skjer fra og med den serien bruddet påvises. Det nye 

våpenet må godkjennes av våpenkontrollør, med mindre arrangør kun benytter stikkprøver. 

5.8.5.25.3  Ved våpenbrudd forutsettes det at skytter henvender seg direkte fra standplass til sekretariat 

etter våpenbrudd. Arrangør kan velge om konkurransen skal vente på utøver med 

våpenbrudd, eller om utøver skal få plass på et senere lag. 

5.8.5.25.4  Våpenbrudd defineres som et synlig brudd i våpendel, defekt tennstift, manglende sikte, eller 

andre defekter som forhindrer normal bruk av våpenet. 

Funksjoneringsfeil som ikke kan føres tilbake til et direkte brudd (defekt) i en våpendel, 

belastes skytteren. 

 

 RANGERING/VED POENGLIKHET 

 

5.8.5.26.1  Står to eller flere skyttere med lik poengsum, rangeres de etter summen av antall innertreff på 

samtlige av seriene. Hvis antall innertreff er likt, rangeres skytterne etter samlet poengsum på 

siste serie, deretter på nest siste serie osv. til første serie. Ved fortsatt likhet rangeres det etter 

antall innertreff på siste serie, nest siste osv. til første serie. 

5.8.5.26.2  Har to eller flere skyttere skutt samme poengsum, og ikke kan skilles ved hjelp av rangering, 

gis de samme plassering i alfabetisk rekkefølge på etternavn. 

 PREMIERING  

  Premiering, medaljer og plaketter skal være iht. bestemmelsene i Fellesreglementet. For øvrig 

står arrangøren fritt med hensyn til gavepremier. 

  Premiering, medaljer og plaketter går til beste skytter definert i artikkel etter gjeldende 

rangeringsregler.  

 


