Høring:

Forslag til nytt Nasjonalt Pistolreglement.
Felt, T96, Hurtigpistol, Fri B, Luftsprint, Luft 40 sk, NAIS, PPC.
Som vi lovet tidligere, legger vi nå ut forslaget til nytt nasjonalt Pistolreglement til høring.
Reglementene er delt opp slik at Feltreglementet og T96 er i ett sammenhengende hefte. Resterende
øvelser samt PPC, vil bli lagt som vedlegg til ISSFs pistolreglement. Tidligere var bestemmelsene om
spesialpremier og medaljer lagt inn i Nasjonale grenregler. Dette vil nå bli flyttet ut, som et vedlegg
til Fellesreglementet.
Dagens Nasjonale regelverk er i prosessen redusert fra 64 til 20 sider. Feltreglementet inneholder
også regelverket for T96 og en Feltdommer vil da kunne dekke begge øvelser.
Under arbeidet med nytt regelverk er sikkerheten gitt hovedfokus.
Vi har gjort noen forandringer som har vært etterspurt, og vi har gjort noen forandringer fordi vi har
sett utviklinger som går feil vei. Vi har senket faktorkrav i magnum 1 slik at de fleste vil kunne bruke
Fabrikk ammunisjon, og vi har fjernet funksjonsfeil (igjen).
Vi ser også en litt uheldig utvikling i at løypene blir helt like for alle våpengrupper. Når løypens
”standard” blir satt for Finpistol, blir den ofte for vanskelig med Militærpistol. Det er selvfølgelig
variasjoner mellom landsdelene, men utviklingen går dessverre mot stadig kortere skytetider og
kortere avstander.
Sett dere inn i forslaget og prøv å se helheten. Hvis dere har forslag til forandringer, vil vi gjerne ha
tekstforslag.
Hvis det er ting dere vil ha med, eller at dere har andre løsninger, så vil vi gjerne ha forslag til tekster.
Hvis dere synes at dette er bra eller at deler av dette er bra, så vil vi gjerne høre om det også.
Når det gjelder nummerering av paragrafer så er dette foreløpig bare et arbeidsdokument. Endelig
nummerering vil bli foretatt til slutt.
Alle kommentarer sendes på e-post til Forbundskontoret, senest 30.september 2020
E post: teknisk-komite@skyting.no

Med vennlig hilsen
Teknisk Komite

