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Formålsparagraf 
Reglene for internasjonal parasport-skyting er obligatoriske i alle godkjente internasjonale 
parasportkonkurranser i skyting. Den overordnede ledelse og forvaltning av all internasjonal parasport (WSPS 
inkludert) er underlagt detaljerte bestemmelser i IPCs håndbok. 
 
Ledelse 
IPC fungerer som internasjonalt forbund for parasport-skyting. IPC er ansvarlig for, blant andre ting, å arrangere 
internasjonale konkurranser, utarbeide regler som er relevante for parasport-skyting og å forsikre seg om at 
regler og forskrifter følges. IPC utfører sine forpliktelser som internasjonalt forbund under navnet World Shooting 
Para Sport (WSPS) og betegnelsen «World Shooting Para Sport» skal derfor i dette regelverket forstås som 
sidestilt med IPC. 
 
Effekten av ISSFs tekniske regler 
De sist oppdaterte ISSFs-regler skal gjelde for parasport-skyting, hvis de ikke er modifisert av disse WSPS-
reglene. WSPS-reglene må imidlertid leses opp mot ISSF-reglene. Skulle det finnes en konflikt mellom de to 
regelsettene skal WSPS-reglene gjelde. De oppdaterte ISSF-reglene er styrket i, men ikke satt inn eller gjentatt 
i WSPS-reglene. 
Med siste oppdatering menes utgaven som ligger på ISSFs offisielle nettside. 
 
WSPSs klassifiseringssregler 
Klassifiseringsreglene er en integrert del av disse WSPS-reglene. De er tilgjengelig på 
www.paralympic.org/shooting/rules-and-regulations/classification 
 
Endring av WSPS’ regelverk 
Vær oppmerksom på at reglene kan endres når som helst, f. eks. som resultat av at ISSF-reglene endres, 
klassifiseringsrelaterte årsaker eller når WSPS av andre grunner finner det nødvendig å endre. 
 
Trykking av regelverk 
IPC er eier av opphavsrettighetene til alle WSPS-regler. De er publisert til fordel for nasjonale olympiske 
komiteer (NPC), funksjonærer og andre som i kraft av en offisiell kapasitet er engasjert i global parasport-
skyting. Reglene kan trykkes opp eller oversettes av enhver organisasjon som har legitimt behov for å gjøre 
det, under forutsetning av IPC’s kontinuerlige rett til å forsvare sine opphavsrettigheter, inkludert retten til å 
insistere på at IPC skal tildeles opphavsretten til enhver oversatt versjon av reglene. Kun den engelske 
versjonen av reglene aksepteres som offisiell versjon hva gjelder fortolkninger. 
 
Glossar for forkortelser 

BS Banesjef 
IPC Internasjonal paralympisk komité 
ISSF International Shooting Sport Federation 
LOC Lokal organisasjonskomité 
MQS Minimum kvalifiseringsresultater 
NOK Nasjonal olympisk komité 
RTD Resultater, Tidsstyring, Dømming 
TD Teknisk Delegert 

 

  

http://www.paralympic.org/shooting/rules-and-regulations/classification
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1 Generelle regler 
1.1 Øvelser 

1.1.1 Øvelser godkjent av WSPS er:  

Øvelse Disiplin Kjønn Klasse 

R1  10m luftrifle stående Menn SH1 

R2  10m luftrifle stående Kvinner SH1 

R3  10m luftrifle liggende Blandede SH1 

R4 10m luftrifle stående Blandede SH2 

R5  10m luftrifle liggende Blandede SH2 

R6  50m rifle liggende Blandede SH1 

R7 50m rifle tre stillinger Menn SH1 

R8  50m rifle tre stillinger Kvinner SH1 

R9 50m rifle liggende Blandede SH2 

FTR1  Fallskiver rifle Blandede SH1 

FTR2  Fallskiver rifle Blandede SH2 

P1  10m luftpistol  Menn SH1 

P2  10m luftpistol  Kvinner SH1 

P3   25m pistol Blandede SH1 

P4  50m pistol Blandede SH1 

P5 10m luftpistol standard Blandede SH1 

FTP  Fallskiver pistol Blandede SH1 

PT1 Trap sittende Blandede SG-S 

PT2 Trap stående (Legg) Blandede SG-L 

PT3 Trap stående (Lår) Blandede SG-U 

VIS 10m luftrifle VI stående Blandede SH-VI 

VIP 10m luftrifle VI liggende Blandede SH-VI 
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1.2 Konkurransenivå og programmer  
1.2.1 Konkurransenivå 
1.2.1.1  Konkurransenivåer godkjent av WSPS er: 

1.2.1.2 For fullstendige krav til hvert konkurransenivå, jfr. Appendix 1  
1.2.2 Øvelsesprogram 
1.2.2.1 Konkurranseprogram for de forskjellige konkurransenivåene, godkjent av 

WSPS: 

Program Inkluderte 
øvelser 

Akseptert på nivå(er) 

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 
World Cup Grand Prix 

Program 1 Alle øvelser 
 R1-R9 
 P1-P5  

    

Program 2 Kun 10 m 
 R1-R5  
 P1-P2 & P5 

    

Program 3 Kun 25 m & 50 m  
 R6–R9 
 P3-P4 

    

Program 4 Paratrap  
 PT1–PT3      

Program 5 VI 
 VIS–VIP     

Fallskiver 
(lagt til 
programmet) 

 FTR1 
 FTR2 
 FTP 

    

1.2.2.2 Øvelsesprogrammet for paralympiske og regionale leker vil bli bekreftet i 
kvalifiseringsguiden for slike konkurranser. 

  

Nivå 3 WSPS Paralympiske leker, WSPS mesterskap 

Nivå 2 Sanksjonerte konkurranser 
World Cups, Grand Prix & Regionale leker 

Nivå 1  Approberte konkurranser 
Internasjonale konkurranser approbert av WSPS  
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1.3 Konkurransesyklus 
1.3.1 Konkurransesykluser godkjennes slik: 

Konkurranse Syklus 
Nivå 1 Approberte stevner Årlig, når det er aktuelt 
Nivå 2 World Cup Årlig 

 Maksimum 6 konkurranser pr. år til 
hver; 

 Ved godkjenning vil Wold Cup- 
konkurranser bli gitt prioritet  

Grand Prix 

Regionale leker Hvert fjerde år 
Nivå 3 Paralympiske Leker Hvert fjerde år 

Verdensmesterskap  
(Rifle, Pistol, VI, Paratrap) 

Hvert andre år 

Regionale mesterskap Hvert andre år 

1.4 Arrangere konkurranser 
1.4.1 For oversikt over krav til arrangører av konkurranser på nivå 1 og 2 jfr. vedlegg 

2 og 3.  
1.4.2 En oversikt over prosessen, og minimumskrav for å arrangere WSPS 

verdensmesterskap, pluss dokumentasjon på full anbudspakke finnes på 
WSPS’ hjemmeside. 
Lokal organisasjonskomité (LOC) 

1.4.2.1 En lokal organisasjonskomité (LOC) er den organisasjonen som er ansvarlig 
for å administrere en konkurranse.   

1.4.2.2 LOC må være godkjent av nasjonal olympisk komité, og ha en 
organisasjonsplan før de får godkjennelse av WSPS.  

1.4.2.3 Før og under konkurransen er LOC, i samarbeid med WSPS, ansvarlig for 
den overordnede administrasjonen av konkurransen, inkludert plan for 
øvelsesprogrammet, plan for klassifisering av skytterne og ansvarlig for alt 
teknisk utstyr og (alle) installasjoner.  

1.4.3 Søknader 
1.4.3.1 Søknadsformularer som uttrykker interesse for å arrangere konkurranser 

(Nivå 1 & 2 konkurranser) samt anbudspakke (nivå 3 konkurranser) finnes 
på WSPS’s hjemmeside.  
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1.4.3.2 For å søke om å få arrangere en approbert konkurranse må LOC sende det 
aktuelle søknadsformularet innen den fastsatte tidsfristen: 

 

 

 

 

1.4.3.3 WSPS vil vurdere alle søknader med diskresjon.  
(a) WSPS vil underrette søkeren skriftlig om resultatet av søknaden. 
(b) Blir søknaden godkjent må LOC samtykke i de vilkår og betingelser som 

inngår i en arrangementskontrakt.  
1.4.4 Ledelse av konkurranser 
1.4.4.1 WSPS har retten til å administrere verdensmesterskap og konkurranser på 

nivå 2. 
1.4.4.2 WSPS skal bestemme og håndheve dette regelverket i alle godkjente 

konkurranser. 
1.4.4.3 WSPS skal ha jurisdiksjon over alle saker (ikke saker som er tillagt dommere 

og andre funksjonærer iht. ISSFs regler og dette regelverket) og ha 
myndighet til å utsette øvelser og gi forskrifter som er i samsvar med regler 
godkjent for å lede konkurranser.  

1.5 Påmeldinger til konkurranser 
1.5.1 For å delta i godkjente konkurranser må skytterne meldes på av sine respektive 

nasjonale forbund, eller organisasjoner autorisert av det nasjonale forbundet og 
akseptert av WSPS.  

1.5.2 Alle påmeldinger fra nasjonale forbund må være mottatt innen tidsfristen som 
er gitt i informasjonspakken for konkurransen.  

1.5.2.1 Første påmelding - Antall (Nivå 2 og 3 konkurranser) må inneholde: 
(a) Totalt antall skyttere og lagledere som skal delta; og 
(b) Antall individuelle og lag det nasjonale forbundet vil melde på.  

1.5.2.2 Endelig påmelding med navn skal inneholde: 
(a) Alle detaljer om skytterne som er påmeldt for å delta i konkurransen; 
(b) Bekreftelse på alle påmeldinger av individuelle og lag, med navn på alle 

skytterne;  
(c) Bekreftelse (navn og detaljer) på alle lagledere som skal delta i 

konkurransen; og 

Godkjent konkurranse Frist for å sende søknad (måneder før 
foreslått konkurransedato) 
Uttrykt interesse Søknad/anbud 

Nivå 1 Approbert konkurranse 8 måneder  6 måneder 
Nivå 2 World Cup & Grand Prix 18 måneder 12 måneder 
Nivå 3 Verdensmesterskap 30 måneder  24 måneder  
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(d) Alle detaljer om reservasjoner relatert til konkurransen; losji, transport 
og våpeninformasjon. 

1.5.3 Kriterier for påmelding skal være definert i informasjonspakken for 
konkurransen og/eller i kvalifiseringsdokumentasjonen for hver konkurranse. 

1.5.4 En øvelse anses bare levedyktig hvis minimumskriteriene (som spesifisert i 
Appendix 1) tilfredsstilles på tidspunktet for teknisk møte, og gjenspeiler det 
samme på startlisten.  

1.5.4.1 WSPS reserverer seg retten til på forhånd å kansellere enhver øvelse som 
ikke er levedyktig når tidsfristen for påmelding av antall er utløpt, og vil 
informere LOC og nasjonale forbund på en betimelig måte.  

1.5.5 Maksimalt antall påmeldinger  
1.5.5.1 For hver konkurranse vil maksimalt antall starter i hver øvelse bli beregnet. 

Beregningen baseres på banekapasiteten og konkurranseprogrammet. 
1.5.5.2 Påmeldinger som aksepteres i approberte konkurranser defineres som: 

(a) ‘Fullt kvalifiserte’ deltakere er skyttere som er kvalifisert for å gå videre 
til finale, og som kan oppnå rekorder og rangering; og 

(b) ‘MQS-deltakere’ er skyttere som er kvalifisert til å oppnå resultater som 
er godkjent for MQS. De kan ikke gå videre til øvelsens finale, eller 
umiddelbart tildeles kvoteplasser, rekorder eller bli rangert. 

1.5.5.3 Grensen for maksimalt antall påmeldinger til en type konkurranse fra hvert 
nasjonale forbund kan sammenfattes slik: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.5.4 Når det meldes på flere enn fire skytter til en øvelse via internett må det 
nasjonale forbundet kontakte WSPS etter å ha sendt påmeldingen digitalt, 
for å bekrefte hvilke skyttere som skal meldes på som ‘fullt kvalifiserte’ og 
hvilke som ‘MQS-deltakere’. 

 

Konkurranse Maksimalt antall påmeldinger 
‘Fullt kvalifiserte’ 
deltakere 

‘MQS-deltakere’  

Nivå 1 Approbert konkurranse Ubegrenset Ikke anvendelig 
Nivå 2 World Cup & Grand 

Prix 
4 fra hver NPC i 
hver øvelse 

Ubegrenset (avhengig 
av kapasitet) 

Regionale leker Definert i kriterier 
for kvalifisering 

Ikke anvendelig 

Nivå 3 Verdensmesterskap 4 fra hver NPC i 
hver øvelse 

Definert i kriterier for 
kvalifisering 

Paralympiske leker Definert i kriterier 
for kvalifisering 

Ikke anvendelig 
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1.5.5.5 Hvis maksimalt antall starter nås, kan antall ‘MQS’-påmeldinger begrenses. 
I slike tilfeller vil nasjonale forbund som berøres bli informert omgående av 
WSPS, og en venteliste vil bli opprettet. Dersom påmeldinger senere blir 
kansellert vil påmeldinger fra ventelisten bli antatt etter ‘først til mølla 
prinsippet’. 

1.5.6 Startkontingenter 
1.5.6.1 Basis startkontingent 

(a) LOC skal innkreve en basis startkontingent fra alle deltakere og 
lagledere.  

(b) Basis startkontingenten beregnes av LOC iht. den omtrentlige pris pr. 
person for tjenester i løpet av den aktuelle konkurransen.  

1.5.6.2 Startkontingent pr. øvelse (kun i World Cup og Grand Prix-konkurranser) 
(a) I tillegg til basis startkontingenten skal WSPS innkreve en fastpris 

startkontingent fra skyttere og lag som deltar i nivå 2-konkurranser. 
(b) Startkontingent pr. øvelse skal innkreves slik:  
 Individuelle øvelser: EUR 10 for hver skytter som påmeldes i hver 

individuelle øvelse;  
 Lagøvelser: EUR 20 for hvert lag i hver lagøvelse.  

1.5.6.3 Basis startkontingenten og startkontingenten for lag skal innkreves av LOC 
når tidsfristen som er gitt i informasjonspakken for konkurransen utløper.  

1.5.6.4 LOC skal videresende startkontingentene til IPC senest 30 dager etter 
konkurransen. 

1.5.7 Sene påmeldinger  
1.5.7.1 For sene påmeldinger (forelagt etter tidsfristen for endelig påmelding med 

navn) vil bare bli vurdert hvis de mottas av WSPS senest tre dager før den 
offisielle ankomstdagen for den aktuelle konkurransen (i samsvar med ISSFs 
regler).  

1.5.7.2 Ut fra skjønn kan WSPS, i samråd med LOC, akseptere sene påmeldinger 
dersom de ser at de kan tilpasses (dvs. innenfor konkurranseprogrammet, at 
det er tilstrekkelig tid til å utstede våpentillatelser etc.). LOV vil ilegge en 
avgift på EUR 50 for hver sene påmelding, som beholdes av LOC. 
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1.5.8 Endre påmeldinger 
1.5.8.1 WSPS kan, i samråd med LOC, akseptere å erstatte en anmeldt deltaker i 

samme øvelse, men kun på grunn av påført skade eller medisinske årsaker. 
Nasjonale forbund som ber om å få erstatte en påmeldt deltaker må 
framlegge understøttende dokumenter for WSPS for godkjenning. 

1.5.8.2 Forutsatt at byttet ikke strider mot noen bestemmelse i ISSF-reglene, (f.eks. 
hvis det er flere enn ett skytelag i en lagkonkurranse, må lagdeltakerne være 
fordelt likt på lagene og startlister med angivelse av skytelag og standplasser 
være publisert og distribuert senest kl. 16:00 dagen før treningen finner sted, 
dagen før konkurransen) kan bytte av en skytter (kun i lagøvelser) med en 
annen som allerede er registrert i en individuell øvelse ikke foretas senere 
enn 30 minutter før starttidspunket som er fastsatt for øvelsen ( i samsvar 
med ISSFs regler).  

1.5.9 Avbestillinger 
1.5.9.1 Datoer for avbestillinger og retningslinjer for hver konkurranse vil bli publisert 

klart og tydelig i informasjonspakkene for konkurransene. Datoene må 
overholdes. 

1.5.9.2 Lag som avlyser bestillinger eller deltakere etter at den endelige tidsfristen 
for avbestillinger har utløpt vil bli stilt ansvarlig for utgifter som er påløpt. 

1.5.10 Skytters kvalifikasjoner 
1.5.10.1 For å være kvalifisert til å konkurrere i godkjente konkurranser må skytterne: 

(a) Si seg enig i IPCs nasjonalitetsprinsipper (Jfr. IPCs håndbok); 
(b) Være lisensiert av IPC på det tidspunkt den endelige påmeldingsfristen 

utløper;  
(c) Ha et gyldig WSPS ID-kort og lisenskort (skal alltid bæres under 

konkurransene); og 
(d) Overholde de relevante kvalifiseringsreglene, slik de er definert i 

informasjonspakken for konkurransen og/eller i kvalifikasjonsguiden.  
1.5.11 Minimum kvalifiseringskrav 
1.5.11.1 For å kunne konkurrere i Nivå 3-konkurranser og Regionale Leker kreves det 

at skytterne har oppnådd fastsatt MQS. MQS fastsettes av WSPS for disse 
øvelsene og publiseres i relevant dokumentasjon for hver konkurranse.  

1.5.11.2 Det kreves ikke MQS for å konkurrere i WSPS Cup, Grand Prix eller 
approberte konkurranser.  

1.6 Internasjonal klassifisering 
1.6.1 Internasjonal klassifisering vil bli gjennomført før konkurransen starter, i 

samsvar med WSPS’ klassifiseringsregler.  
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1.6.2 Det er et krav at skytterne er til stede for å bli klassifisert. Før konkurransen 
utarbeides en liste og en timeplan for disse skytterne. I møtene før 
konkurransen vil skytterne og de nasjonale forbundene bli informert av WSPS 
om tid for frammøte. 

1.7  Møter før konkurranser 
1.7.1 Teknisk møte 
1.7.1.1 Før hver konkurranse starter må det holdes et teknisk møte med 

representanter fra deltakende nasjoner og LOC. Møtet overvåkes av Teknisk 
Delegert eller hoveddommeren.  

1.7.1.2 Det må ikke være mindre enn to (2) timer fra klassifiseringsprosessen 
avsluttes til det tekniske møtet starter.  

1.7.2 Lagledermøte 
1.7.2.1 Rett etter teknisk møte kan det holdes et lagledermøte. 
1.7.2.2 Lagledermøtet er et uformelt møte mellom WSPS og lagledere/trenere for å 

diskutere generelle tekniske saker (ikke spesielt relatert til konkurransen) og 
for å besvare spørsmål.  

1.8 Startnummer 
1.8.1 Hver skytter skal tildeles et startnummer som skal framgå av alle 

konkurranselister og timeplaner. 
1.8.2 Skytterens startnummer er trykket på tøystykket skytteren har festet på ryggen 

under konkurransen ((startnummeret på norsk) oversetters anm.). 
Startnummeret produseres av WSPS og trykkes og fordeles av LOC. 

1.8.3 SH2-skyttere som har tillatelse til å benytte lader(e) (vist som L) på 
startnummeret vil også bli tildelt et startnummer til laderen. 

1.8.4 Startnummerets størrelse og formgivning framgår av Appendix 4.  
1.8.5 Startnummeret må alltid være synlig når skytteren (og/eller laderen(e)) befinner 

seg på konkurransearenaen.  
1.8.5.1 Skyttere med rygglene, klasse A: startnummeret skal bæres på skytterens 

rygg (med mindre den skytestolen som brukes har rygglene. I slike tilfeller 
må startnummeret vises bak på stolens rygglene). 

1.8.5.2 Skyttere med rygglene, score B eller C: startnummeret må vises bak på 
skytestolens rygglene (fordi startnummeret ikke må skjule den frittsittende 
markeringstapen som markerer høyde).  

1.8.5.3 Ladere: må bære startnummeret på ryggen. Startnummeret må, under hele 
konkurransen, være riktig festet/stiftet øverst og nederst på skjorten, over 
midjen, (slik at det ikke flagrer).  
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1.8.6 Dersom startnummeret er tildelt en skytter (og/eller ladere) men ikke vises, må 
ikke skytteren begynne, eller fortsette å avgi skudd i konkurransen.  

1.9 Protester på tekniske forhold og appeller 
1.9.1 Brudd på tekniske regler skal behandles i iht. dette reglementet og ISSFs regler. 
1.9.2 Protester og appeller som angår tekniske spørsmål skal behandles iht. ISSFs 

regler, men WSPS’ offisielle dokumentasjon og formularer skal benyttes 
(tilgjengelig på WSPS’ hjemmeside).  

1.9.3 Protester og appeller som angår klassifiseringsspørsmål må behandles i 
samsvar med WSPS klassifiseringsregler.  

1.9.4 Blir en protest eller appell avvist vil WSPS beholde protestgebyret. 
1.10 Diskvalifikasjon 

1.10.1 En skytter, lagleder, lagmedlem og alle andre personer kan straffes av WSPS 
hvis de ut fra WSPSs rimelige vurdering: 

1.10.1.1 Kommer i konflikt med begrepet fair play eller fornærmer medlemmer av en 
komité, funksjonærer eller dommere når de utfører sine offisielle plikter; eller 

1.10.1.2 Oppfører seg slik at WSPS, IPC, en internasjonal organisasjon og/eller de 
som arrangerer en konkurranse settes i vanry. 

1.10.2 Situasjoner som ikke dekkes av disse reglene, eller av ISSFs regler, vil fra sak 
til sak bli håndtert av Teknisk Delegert, oppnevnt av WSPS. Utfallet vil bli 
rapportert til WSPS som, etter skjønn, kan ta ytterligere skritt.  

1.10.2.1 I situasjoner hvor WSPS ikke har Teknisk Delegert tilgjengelig i løpet av 
konkurransen kan hoveddommeren, i samarbeid med lederen for 
klassifiseringen, (hvis han/hun er tilstede) overta Teknisk Delegerts plikter i 
samråd med IPC og om mulig med LOC.  

1.11 Instruks for trenere 
1.11.1 På anmodning fra skytteren kan trenerne gå til standplasslinjen under 

konkurransen hvis en banefunksjonær har gitt tillatelse. 
1.11.1.1 Bare under trening og forberedelsestiden kan trenere gå til standplasslinjen 

på eget initiativ (hvis en banefunksjonær har gitt tillatelse). 
1.12 Resultater 

1.12.1 I WSPS-øvelser skal prosedyrer for dømming følges som beskrevet i ISSFs 
regler. 

1.12.2 Hvis leverandøren av WSPSs offisielle resultat- og skivesystem ikke yter hjelp 
under konkurransen:  

1.12.2.1 Det er LOCs ansvar å forsyne WSPS med konkurranseresultatene, senest 
sju (7) dager etter at konkurransen er avsluttet; og  
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1.12.2.2 WSPS’ elektroniske resultatmal (Excel format) må benyttes.  
1.12.2.3 Resultatbok 
1.12.2.4 Resultatboken må koordineres av Teknisk Delegert, juryen for Resultater, 

Tidsbegrensninger og Dømming (RTD), WSPS og LOC. 
1.12.2.5 WSPS’ offisielle mal må benyttes. 
1.12.2.6 Resultatboken skal publiseres av WSPS innen to (2) dager etter at 

konkurransen er avsluttet. 
1.13 Rangering 

1.13.1 Basert på et poengsystem som ivaretar både rangering og det resultat utøveren 
har oppnådd, skal WSPS oppdatere verdens- og regionale rangeringslister for 
å fastslå hvilke utøvere som er best i hver øvelse, hver sesong.  

1.13.1.1 Rangeringene vil fortløpende bli regnet ut. Alle WSPS-konkurranser vil telle 
med i rangeringen i ett (1) år. Resultatene fra olympiske leker og 
verdensmesterskap forblir i rangeringen i to (2) år. Den fortløpende 
rangeringen vil omfatte alle konkurranser fra ett år tilbake til dato. (Eksempel: 
15. april 2017 vil summen omfatte konkurranser fra 15. april. 2016 – 15. April 
2017). 

1.13.2 Bare utøvere som er lisensiert og har sportsklassestatus ‘Review’ eller 
‘Confirmed’ får resultatene sine godkjent for rangering.  

1.13.3 Prestasjonspoeng 
1.13.3.1 Etter hver nivå 2 og 3-konkurranse vil utøverne oppnå prestasjonspoeng 

basert på sine prestasjoner.  
1.13.3.2 Utøverne rangeres i synkende rekkefølge etter sine prestasjonspoeng.  
1.13.3.3 Prestasjonspoeng vil bare bli tildelt utøvere som er rangert fra 1 til 8 plass i 

konkurransen. 
1.13.3.4 Prestasjonspoeng vil bli tildelt når resultatene fra konkurransen er bekreftet 

og regnet ut etter følgende verdier:  
(a) Verdi A (rangeringspoeng) – basert på rangering oppnådd i 

kvalifiseringskonkurranser og finaler;  
(b) Verdi B (vektlegging av konkurranse) – basert på konkurransens nivå 

og betydning; 
(c) Verdi C (poeng iht. kvalifiseringsresultater) basert på det kvalifiserings-

resultatet skytteren har oppnådd, dividert på verdensrekorden i øvelsen 
(pr. 1. januar det året konkurransen arrangeres). 

1.13.3.5 De endelige prestasjonspoengene vil bli utregnet og publisert med to (2) 
desimaler (matematisk avrundet). 
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1.13.4 Gyldighetstid 
1.13.4.1 Perioden de tildelte prestasjonspoengene forblir gyldig vil variere i samsvar 

til konkurransens nivå og betydning:  

Konkurranse Kode Gyldighetstid 
(sesonger) 

Paralympiske leker PG  2 
Verdensmesterskap WCH  2 
Regionale leker (kun gyldig for regional 
rangering) RG 1 

World Cup  WC 1 
Grand Prix GP 1 

1.13.4.2 Poeng oppnådd i paralympiske leker og verdensmesterskap forblir gyldige i 
rangeringssystemet i to (2) år fra datoen for konkurransen.  

1.13.4.3 Prestasjonspoeng oppnådd i alle andre nivå 2 og 3-konkurranser forblir 
gyldige i rangeringssystemet i ett (1) år.  

1.13.5 Verdi A (Rangeringspoeng) 
1.13.5.1 Tildelte verdi ‘A’ poeng bestemmes av den rangering en utøver oppnår, både 

i kvalifiseringskonkurranser og finaler. 
1.13.5.2 En poengverdi tildeles basert på rangeringen i kvalifiseringskonkurransen 

(verdi A1) og finalen (verdi A2): 

Rangering Poeng i kvalifiseringskonkurransen 
(A1) 

Poeng i finalen 
(A2) 

Nummer 1  11 50 
Nummer 2 10 40 
Nummer 3 9 30 
Nummer 4  8 20 
Nummer 5  7 18 
Nummer 6  6 16 
Nummer 7  5 14 
Nummer 8  4 12 

1.13.5.3 Verdi A utgjør summen av rangeringspoeng oppnådd i kvalifiserings-
konkurransen og finalen (verdiene A1+A2).  

 

 

1.13.5.4 I ikke-paralympiske øvelser hvor det ikke arrangeres finaler, vil verdien 0 bli 
gitt ved rangering av finaler i rangeringsberegningen (verdi A2).  

Rangeringspoeng kvalifisering 
(A1) 

Rangeringspoeng finale 
(A2) = Verdi A + 
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1.13.5.5 Rangeres en skytter som er rangert på 1-8 plass i 
kvalifiseringskonkurransen, men er registrert som DNS (startet ikke) i finalen, 
vil verdien null (0) bli gitt ved rangering av finaler i rangeringsberegningen 
(verdi A2).  

1.13.6 Verdi B (vektlegging av konkurransen) 
1.13.6.1 Tildelt verdi B vil variere iht. konkurransens nivå og betydning:  

Konkurranse Kode Verdi  B 
Parolympiske Leker  PG  10 
Verdensmesterskap WCH  8 
Regionale leker (gjelder kun for regional rangering)  RG 6 
World Cup  WC 6 
Grand Prix GP 4 

1.13.7  Verdi C (Poeng iht. kvalifiseringsresultater) 
1.13.7.1 Tildelt verdi C er resultatet oppnådd av skytteren i 

kvalifiseringskonkurransen, dividert med verdensrekorden for øvelsen (pr. 1. 
januar i konkurranseåret). 

1.13.7.2 Både i verdens- og regionale rangeringer skal verdensrekorden benyttes. 
Resultat i 
kvalifiseringskonkurransen = Verdi C 
Verdensrekorden 

1.13.8 Utregning 
1.13.8.1 Prestasjonspoeng for hver konkurranse er regnet ut ved å multiplisere 

verdiene A, B og C. 
 

 

 

1.14  Rekorder 
1.14.1 Verdensrekorder, regionale- og juniorverdensrekorder kan settes i WSPS 

øvelsene R1-R9 og P1-P5. 
1.14.2 Rekorder i paralympiske-og regionale leker kan kun settes i aktuelle øvelser i 

paralympiske-og regionale leker.   
1.14.3 Kun resultater som oppnås i nivå 2 og 3-konkurranser kvalifiserer til å få 

godkjent rekorder. 
1.14.4 Teknisk Delegert må framlegge rekordskjema i utfylt stand når konkurransen er 

avsluttet for at rekordene skal bli stadfestet og godkjent. 
 

Verdi A 

x 

Verdi B 

x 

Verdi C 

= Prestasjonspoeng  (Rangeringspoeng) 
(Vektlegging 
av 
konkurransen) 

(Poeng i 
kvalifiserings 
konkurransen) 
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1.14.5 Juniorrekorder 
1.14.5.1 Juniorrekorder vil kun bli godkjent i konkurranser hvor det kan settes 

verdensrekorder.  
1.14.5.2 Skyttere må være under 21 år den 31. desember det året den aktuelle 

konkurransen arrangeres for å være kvalifisert til å sette junior 
verdensrekorder. 

1.14.6 Definisjon av rekorder 
1.14.6.1 WSPS-rekorder som kan oppnås kan beskrives slik:  

Rekord  Type Kode Beskrivelse 
Verdens-
rekord 

Ny WR a) Paralympiske øvelser: Rekord kan 
settes i finalen i den aktuelle øvelsen. Kun 
resultatet fra finalen er grunnlag for 
rekorden; 

b) Ikke-paralympiske øvelser: Rekord kan 
settes i kvalifiseringskonkurransen i den 
aktuelle øvelsen. Kun resultatet fra 
kvalifiseringskonkurransen er grunnlag 
for rekorden. 

Tangering EWR 

Junior 
verdens-
rekord 

Ny WRJ 

Tangering EWRJ 

Regional 
rekord 

Ny  [Region] 
Tangering E 

[Region] 
Kvalifiserings-
rekord 

Ny QR c) Paralympiske øvelser: Rekord kan 
settes i kvalifiseringskonkurransen i den 
aktuelle øvelsen. Kun resultatet fra 
kvalifiseringskonkurransen er grunnlag 
for rekorden.  

d) Ikke-paralympiske øvelser: Det settes 
ikke kvalifiseringsrekorder i ikke-
parolympiske øvelser.  

Tangering EQR 
Junior 
Kvalifiserings-
rekord 

Ny QRJ 

Tangering EQRJ 

Regional 
kvalifiserings-
rekord 

Ny Q 
[Region] 

Tangering EQ 
[Region] 

Lagrekord Ny TR e) Lagrekorder kan settes i lagøvelser, ved 
å legge sammen resultatene til de tre 
påmeldte lagsmedlemmene.  Tangering ETR 

Paralympisk 
rekord 

Ny PR f) Paralympiske rekorder kan settes i 
Paralympiske Leker, i finalen i den 
aktuelle øvelsen. Kun resultatet fra 
finalen er grunnlag for rekorden.   

Tangering EPR 

Paralympisk 
kvalifiserings-
rekord 

Ny PQR g) Paralympiske kvalifiseringsrekorder kan 
settes i Paralympiske Leker, i 
kvalifiseringskonkurransen for den 
aktuelle øvelsen. Kun resultatet fra 
kvalifiseringskonkurransen er grunnlag 
for rekorden.  

Tangering EPQR 

  



 

World Shooting Para Sport Technical Rules and Regulations (2019-2020), v2.  
©2019 International Paralympic Committee – ALLE RETTIGHETER RESERVERT  

 19 
 

Rekord i 
regionale 
leker 

Ny GR h) Rekorder i regionale leker kan settes i 
aktuelle regionale leker, i finalen i den 
aktuelle øvelsen. Kun resultatet fra 
finalen er grunnlag for rekorden.  

Tangering EGR 

Rekord i 
regionale 
kvalifiserings-
leker 

Ny GQR i) Rekorder i regionale kvalifiserings-
konkurranser kan settes i aktuelle 
regionale stevner, i kvalifiserings-
konkurransen i den aktuelle øvelsen. Kun 
resultatet fra kvalifiserings-konkurransen 
er grunnlag for rekorden.   

Tangering EGQR 

 
2 Bekledning og utstyr 
2.1 Samsvar med ISSFs bekledningsregler - Dress Code 

2.1.1 Alle som oppholder på konkurransearenaen og området for seiersseremonier 
må forholde seg til ISSFs bekledningsregler (Dress Code).  

2.1.2 Skyttere må også overholde bestemmelsene i WSPS’ spesielle 
bekledningsregler, slik de framgår av art. 2.2 i dette reglementet.  

2.2 WSPS’ spesielle bestemmelser for bekledning – Dress Code (Jakker, Bukser & 
Fottøy) 

2.2.1 Skytejakker 
2.2.1.1 I fronten må skytejakken ikke rekke 

lenger ned enn til fanget og bak ikke 
lenger ned enn til toppen av 
sitteputen. 

2.2.1.2 Jakkens lengde vil bli målt i stående 
skytestilling. 

2.2.1.3 Skytteren må ikke sitte på noen del 
av skytejakken mens konkurransen 
pågår. 

2.2.1.4 Skyttere i klassene SH1B, SH1C og 
SH2 må bruke en WSPS-jakke.  
 
 

  

Maksimal lengde på 
jakke/vest 
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2.2.1.5 Alle SH1A rifleskyttere  kan bruke en ISSF-jakke.  
I samsvar med ISSFs regler, under følgende omstendigheter: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.6 Utstyrskontrollen kan godkjenne maksimalt en (1) WSPS-jakke og en (1) 
ISSF-jakke for hver skytter i hver konkurranse.  

2.2.1.7 Jakker uten knapper 
(a) Selv om jakken ikke har knapper må den være formet i samsvar med 

WSPS-reglenes art. 2.2.1.1 og art. 2.2.1.2.  
(b) Dersom en jakke har glidelås framfor knapper vil overlappingen bli 

kontrollert visuelt av juryen.  
2.2.2 Skytebukser 
2.2.2.1 Det er forbudt å bruke skytebukser i klassene SH1B, SH1C og for alle SH2 

skyttere. 
2.2.2.2 Skytebukser er tillatt for skyttere i klasse SH1A som avgir skudd i stående 

stilling fra en høy krakk eller frittstående, eller i knestående ISSF-stilling iht. 
ISSFs regler.  

2.2.2.3 Skyttere med leggproteser tillates bare å beholde buksene på i knestående 
(fra skytestol) og i liggende stilling hvis: 

(a) De ikke er i stand til å ta av seg buksene uten å fjerne protesene; og 

Stilling Type Regel 

Knestående 

Avgi skudd i 
ISSF-stilling  

Tillatt: Jakke anvendt iht. ISSFs 
regler  

Avgi skudd fra 
en skytestol  

Tillatt: Bare de tre (3) øverste 
knappene i jakken kan være lukket 
og knappene må ikke være festet 
lenger ned enn til underkanten av 
ribbena eller tilsvarende. Ekstra 
knapper må ikke benyttes.  

Liggende 

Avgi skudd i 
ISSF-stilling  

Tillatt: Jakke anvendt iht. ISSFs 
regler 

Avgi skudd fra 
en skytestol  

Tillatt: Bare de tre (3) øverste 
knappene i jakken kan være lukket 
og knappene må ikke være festet 
lenger ned enn til underkanten av 
ribbena eller tilsvarende. Ekstra 
knapper må ikke benyttes.  

Stående 

Avgi skudd fra 
en høy krakk 
eller frittstående  

Tillatt: Jakke anvendt iht. ISSFs 
regler 

Avgi skudd fra 
en skytestol  ISSF- jakke er ikke tillatt  
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(b) Glidelåsene i leggen og linningen på buksene er åpne når de er i 
skytestilling. 

2.2.3 Fottøy 
2.2.3.1 Alle personer som befinner seg på konkurransearenaen må ha på seg fottøy. 
2.2.3.2 Hvis det foreligger en gyldig medisinsk grunn kan en skytter gis tillatelse til å 

bruke ortopedisk fottøy eller annet fottøy som ikke er i samsvar med ISSFs 
bekledningsregler (f.eks. sandaler).  

(a) Slike unntak vil bli vurdert og avgjort av klassifiseringspanelet og skal 
noteres på skytterens klassifiseringskort og lisenskortet;  

(b) I utstyrskontrollen vil slikt fottøy ikke bli testet for fleksibilitet. 
2.3 Utstyr 

2.3.1 Skyttere må bare bruke utstyr som er i samsvar med disse og ISSFs regler. 
Utstyr som konkurransefunksjonærer mener kan gi en skytter en urettmessig 
fordel eller som ikke er uttrykkelig tillatt iht. disse reglene, er forbudt.  

2.3.2 Alt utsyr må være skaffet tilveie av skytteren.  
2.3.3 Skyttere og deres utstyr må befinne seg innenfor det området som er betegnet 

som standplassen, bak standplasslinjen.  
2.3.3.1 Det kan gjøres unntak for riflestøtter, som vil bli tillatt når de brukes i samsvar 

med ISSFs regler. 
2.3.4 For skyttere som avgir skudd fra en skytestol (inkluderer ikke en høy krakk) må 

løpets senterlinje ikke være høyere enn 150 cm (målt fra gulvet).   
2.3.5 Det er tillatt for SH2-skyttere å legge materiale på riflekolben/-grepet, for å gi 

hendene som holder våpenet bedre grep. Materialet kan også legges på 
kolbekappen for å gi den bedre feste på jakken.  Likevel:  

2.3.5.1 Materialet som brukes må fortsatt tillate fri bevegelse for skytteren og 
våpenet; 

2.3.5.2 Våpenet må fortsatt holde seg innenfor de spesifiserte dimensjonene; og  
2.3.5.3 Tilpasningen må være i samsvar med art. 2.3.1. 

2.4 Utstyrskontroll 
2.4.1 Lagledere og trenere er i samme grad ansvarlige for å sikre at skytterens utstyr 

og bekledning er i samsvar med disse reglene og ISSFs regler. 
2.4.2 ISSF utstyr skal kontrolleres iht. ISSFs regler.  
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2.4.3 WSPS spesifikt utstyr 
2.4.3.1 ‘WSPS-spesifikt utstyr’ defineres som: 

 Strapping/stropper 
 Proteser 
 Skytebord 
 Kompenserende kloss 
 10 cm kloss 
 Skytestol(er) 
 SH2 riflestøtte 
 Ladeinnretning (Pistol) 
 Avtrekksforlengelser og tilpasninger 

2.4.3.2 Kontroll av WSPS-spesifikt utstyr vil bli utført i samsvar med disse og ISSFs 
regler.  

2.4.3.3 Før hver konkurranse starter er skytterne selv ansvarlig for å legge fram 
WSPS-spesifikt utstyr og bekledning for offisiell inspeksjon og godkjennelse. 
Som en del av denne prosessen:  
 Må skytteren legge fram både gyldig utøver-ID og lisenskort; og  
 Utstyrskontrollark (Appendix 5); må fylles ut og være signert av alle 

aktuelle parter.  
2.4.3.4 Før konkurransen starter kan alle skytternes WSPS-spesifikke utstyr 

kontrolleres av konkurransefunksjonærer på standplass. 
2.4.4 Utstyrskontrollører vil foreta tilfeldige utstyrskontroller umiddelbart etter at 

konkurransen er avsluttet.  
2.5 Strapping/stropper 

2.5.1 Når de konkurrerer er det ikke tillatt for skytterne å holde eller berøre stroppene 
for å oppnå stabilitet.  

2.5.2 Stropper må ikke være mer enn 5 cm brede. 
2.5.3 Under kneet: Det er tillatt å ha en (1) stropp under kneet festet til skytestolen.  
2.5.4 Over kneet: Bena kan holdes sammen av stropper ett sted over knærne, men 

kan ikke være festet til stolen.  
2.5.5 SH1/SH2A skyttere som er amputert over begge knærne (og ikke bruker 

proteser), kan bruke en stropp tvers over stumpene som festes til stolen.  
2.6 Avtrekkerforlengere og tilpasninger  

2.6.1 Iht. ISSFs regler er avtrekkerens stil/form et personlig valg, så lenge valgene 
holder seg innenfor grensen for gitte dimensjoner (nedfelt i ISSFs regler under 
‘Forskjeftets dybde’ og ‘Forskjeftets totale tykkelse (bredde’).  
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2.6.2 Avtrekkerens form er fri; men den må være sikker og holde seg innenfor tillatte 
dimensjoner. 

2.6.2.1 Avtrekkerforlengelse: Avtrekkere som har endringer sammenliknet med 
standard avtrekkere, men er innenfor dimensjonene gitt i ISSFs regler og er 
beskyttet av en avtrekkerbøyle.  

2.6.2.2 Avtrekkerstilpasninger: Avtrekkere som har endringer sammenliknet med 
standard avtrekkere som er utenfor avtrekkerbøylen og dimensjonene gitt i 
ISSFs regler.  

(a) Skyttere må ha en medisinsk grunn for å benytte seg av 
avtrekkertilpasninger;  

(b) De må i samråd med Teknisk Delegert gjennomgås og godkjennes av 
et WSPS klassifiseringsutvalg i løpet av en teknisk sesjon (hva angår 
sikker bruk av den foreslåtte avtrekkertilpasningen). Vedtaket må 
noteres på skytterens klassifiseringskort og lisenskortet.  

2.6.3 Avtrekkertilpasninger er tillatt hvis de er spesifisert på skytterens 
klassifiseringskort. 

2.6.4 Avtrekkertilpasninger betyr alle avtrekkere eller avtrekkerendringer som ligger 
utenfor avtrekkerbøylens dimensjoner (jfr. vedlegg 6). 

2.7 Skytestoler 
2.7.1 En ‘Skytestol’ er en gjenstand skytteren sitter på under skyting. Det omfatter 

rullestoler, krakker, stoler, seter, sitteplass og høye krakker. 
2.7.1.1 Høye krakker er skytestoler når skytteren sitter med føttene på bakken, med 

et sete som har samme høyde eller er høyere enn skytterens høyde, målt til 
midt på låret.  Målepunktet ‘midt på låret’ er midt mellom kneleddet og 
hofteleddet, (målt langs lårbenet). Teknisk Delegert skal, med absolutt 
diskresjon, avgjøre eventuelle tvister.  

2.7.2 Skytestoler skal kontrolleres under utstyrskontrollen, med skytteren i 
skytestilling. De vil også være gjenstand for tilfeldige kontroller på standplass, 
før, under og umiddelbart etter at konkurransen er avsluttet.   

2.7.3 Ved bruk av rullestol som skytestol er det ikke tillatt å bruke verktøy for å feste 
eller løsne rullestolen på standplass. Dette inkluderer også bruk av 
skrutrekkere. Skytteren må selv kunne ta seg fra standplassen uten assistanse.  
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2.7.4 Retningslinjene for armlener, klesbeskyttere og bord for hver disiplin 
sammenfattes slik:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.7.5 Håndtak og sidestolper må ikke være høyere enn rygglenet. 
2.7.6 Rullestolens hjul må ikke være høyere enn utøverens hofte, i sittende posisjon.  
2.7.7 Det er ikke tillatt å tilføre rullestolen noen form for materiale, eller endre 

konstruksjonen for å oppnå stabilitet i bekkenet eller ryggraden og på den 
måten oppnå en urettmessig fordel.  

2.7.7.1 Under spesielle omstendigheter kan klassifiseringsutvalget tillate en spesiell 
ryggstøtte, for å løse en spesiell fysiologisk tilstand i ryggraden. (Den 
spesielle tilstanden må beskrives på skytterens lisenskort).  

2.7.8 Skytterne må ikke lene seg mot sidestolpene eller hjulene på rullestolen for å 
oppnå stabilitet i bekkenet eller ryggraden og på den måten oppnå en 
urettmessig fordel.  

2.7.8.1 Sidene på torsoen kan berøre sidestolpene, men det er ikke tillatt for 
skytterne å bruke sidestolpene til å oppnå ytterligere stabilitet for ryggraden.  

(a) Ryggraden må ikke være i kontakt med sidestolpene når skytteren har 
inntatt skytestillingen.  

 

Posisjon Armlener Klesbeskyttere Bord 
Knestående Godkjennes bare hvis 

armlenene brukes som 
feste for bordet. Armlenene 
må imidlertid ikke gi 
kroppen supplerende støtte 
eller stabilitet. (Jfr. art. 
3.2.1.2). 

Ikke godkjent 
 

Godkjent, men 
bordets ramme må 
ikke på noen måte 
gi supplerende 
støtte eller 
stabilitet.  (jfr. art. 
3.2.1.2). 

Liggende Godkjennes bare hvis 
armlenene brukes som 
feste for bordet. Armlene(r) 
som ikke brukes som feste 
for bordet må fjernes.  

Godkjent, men 
må ikke gi 
kroppen 
ytterligere støtte 
eller stabilitet.  

Godkjent, (men 
med de samme 
begrensninger som 
framgår av art. 
3.2.2.1). 

Stående Ikke godkjent. Jfr. art. 
3.2.3.2 

Ikke godkjent. 
Jfr. art. 3.2.3.2 

Ikke godkjent. 
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2.7.9 Setepute/pute:  
2.7.9.1 Alle puter som er tynnere enn 5 cm er tillatt.  
2.7.9.2 Puter som er tykkere enn 5 cm er tillatt bare 

hvis de kan komprimeres til maksimalt 5 cm 
når skytteren sitter i skytestilling.  

2.7.9.3 Stableputer (bestående av en forsterker/kloss 
som ikke kan komprimeres - som brukes for å 
justere nivået på sittehøyden - og som har en 
pute på toppen som kan komprimeres) er 
tillatt. Men, som fastslått over må den delen 
av puten som kan komprimeres kun 
komprimeres til en maksimal tykkelse på 5 cm 
når skytteren sitter i skytestilling.  

2.7.9.4 Testing av putens kompresjon avsluttes i utstyrskontrollen, men kan også 
kontrolleres på standplass.  

2.7.9.5 Programmerbare eller justerbare luftcelleputer er forbudt.  
2.7.10 Sittevinkel og rygglenevinkel  
2.7.10.1 Sittevinkelen og rygglenevinkelen er fri, 

men rullestolens akse, målt fra side til side 
må være horisontal (±5 grader).  

  
2.7.11 Dødgang i rygglenet 
2.7.11.1 Rygglenet kan være laget av hardt eller 

fleksibelt materiale: 
(a) Rygglene laget av fleksibelt 

materiale: maksimal dødgang 
(fleksibilitet) i rygglenet (avstanden fra 
fronten av rygglenets vertikale til den 
dypeste delen av rygglenet) skal ikke 
overstige 8 cm; 

(b) Rygglener laget av hardt materiale: 
Rygglenet kan være flatt eller med en buet 
overflate; men dets maksimale avstand 
(dybden på kurven) (avstanden fra fronten 
til den dypeste delen av de vertikale 
sidene på rygglenet) må ikke overstige 3 
cm. Er rygglenet polstret med komprimert 
materiale må den maksimale dybden på 
kurven ikke overstige den tillatte dybden 
på 3 cm når materialet er komprimert. 

Slack:  

< 8cm (flexible backrest), or; 

< 3cm (hard backrest) 

5cm 

Vinkel +/- 5 grader 

Dødgang 

< 8 cm fleksibelt rygglene, eller 

< 3 cm hardt rygglene 
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2.7.11.2 Dødgang i rygglenet skal måles med skytteren i skytestolen, i skytestilling. 
2.7.12 Synlig fri høyde 
2.7.12.1 Måling A  

 Et rygglene av en hvilken som helst høyde kan festet til skytestolen på en 
slik måte at skytterne kan hvile mot det mellom skuddene; 

 Det må være helt klart at det ikke er kontakt mellom skytteren og rygglenet 
når skudd avgis.  

2.7.12.2 Måling B  
 Minimum 60% av utøverens totale rygglengde må være ovenfor rygglenet;  
 Målet tas fra midten av ryggvirvel C7 - vertebra prominence;  
 Måleresultatet skal noteres på skytterens klassifiseringskort og 

lisenskortet som minimum ‘synlig fri høyde’. 
2.7.12.3 Måling C  

 Målingen tas fra midten av ryggvirvel C7 - vertebra prominence; 
 Måleresultatet skal noteres på skytterens klassifiseringskort og 

lisenskortet som minimum ‘synlig fri høyde’. 
2.7.12.4 Ingen del av rygglenet må være høyere enn minimum synlig fri høyde, som 

spesifisert i skytterens lisenskort.  
2.7.12.5 Tekniske funksjonærer skal: 

(a) Måle hver skytters synlige frie høyde og forsikre seg om at den ikke er 
kortere enn den synlige frie høyde som er angitt på skytterens 
klassifiseringskort og lisenskortet;  

(b) Feste en tape-bit på ryggen av skytterens  skytejakke for å angi den 
synlige frie høyde (den synlige frie høyden angis av den nederste 
kanten på tapen). Tapen må alltid være synlig. 

2.8 Skytebord 
2.8.1 Rifleøvelser 
2.8.1.1 Størrelse – alle skytebordets deler 

(uavhengig av form) må: 
(a) Ikke være større enn at det kan 

plasseres innenfor en sirkel med 
diameter 90 cm; 

(b) Være innenfor standplassens 
dimensjoner.  
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2.8.1.2 Form 
(a) Skytebord kan ha en liten oppstående kant, egnet til å forhindre små 

gjenstander fra å falle ned (men kan ikke på noen måte brukes som 
supplerende stabilitet eller støtte for skytteren;  

(b) Formen på skytebordet er fri; 
(c) Er bordet formet som en bue (U-form) må buen være bredere enn 

utøverens torso, slik at venstre og høyre side av skytterens mage, i 
liggende stilling, ikke kan berøre bordet samtidig.  

2.8.1.3 Utforming – skytebordet må: 
(a) Enten være festet til skytestolen eller være 

frittstående;  
(b) Enten bestå av et enkelt bord, eller av flere 

små individuelle bord;  
(c) Brukes det to eller flere individuelle bord:  

i. Må de være forbundet eller plassert 
sammen på en slik måte at de danner 
en stabil plattform; og  

ii. Bordets kombinerte overflate må 
tilfredsstille alle krav som er spesifisert for skytebord (størrelse, 
vinkler, utforming). 

Vinkel  
2.8.1.4 Skytebordet må være horisontalt, eller ha 

samme vinkel som gulvet (målt fra bordets 
sentrum).  

(a) Et avvik på ±5 grader tillates;  
(b) Skyttere med ulik lengde på armene kan 

i liggende stilling få tillatelse til å bruke 
en kompenserende kloss under den 
korteste armen. Det skal vurderes av 
klassifiseringsutvalget og, hvis det 
tillates, noteres på atletens 
klassifiseringskort og lisenskortet.  

2.8.1.5 Støtte – skytebordet må ikke på noen måte brukes til å oppnå støtte eller 
stabilitet for kroppen, unntatt i liggende stilling.  

(a) I liggende stilling kan bordet gi støtte (men det tillates ikke at skytterne 
oppnår stabilitet for magen på venstre eller høyre side av stolen).  

2.8.1.6 Polstring – Bordet eller brettet kan være polstret med materialer som kan 
komprimeres til maksimalt 2 cm tykkelse.  

Maks. 8 cm 
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(a) Materialet på bordet må ha lik tykkelse under begge albuer; og  
(b) Det er ikke tillatt å lage hull i bordet eller brettet, eller i det polstrede 

materialet.  
2.8.1.7 Bord for albuestøtte i knestående stilling – I knestående stilling kan ikke 

flaten for støtte av albuen være større enn at den kan plasseres innenfor en 
sirkel med diameter 10 cm. Støtten kan være: 

(a) Et lite skytebord (Flate 10 cm i diameter); 
eller 

(b) En ekstra brett montert på det noe større 
skytebordet: et flyttbart brett som ikke er 
større enn at det kan plasseres innenfor 
en sirkel med diameter 10 cm og er minst 20 mm tykt. 

2.8.1.8 Riflestøtten – For riflestøtten kan et ekstra separat brett eller bord tillates.  

2.8.2 Pistoløvelser 
2.8.2.1 Et lite tillleggsbord tillates i de tilfeller hvor skytebenken på standplass er 

festet i bakken slik at skytteren ikke kommer nær nok til å kunne hvile og lade 
våpenet, eller benken er konstruert på en måte som gjør at skytterens stilling 
svekkes slik at skytteren ikke kan gjennomføre ladeprosessen på en sikker 
måte.  

(a) Tilleggsbordet må forelegges utstyrskontrollen;  
(b) Utstyrskontrolljuryen vil foreta en vurdering fra sak til sak, og vil bekrefte 

om bruk av et lite tilleggsbord tillates;  
(c) Juryen vil kontrollere bruken av bordet på standplass for å bekrefte at 

skytteren bruker det på en trygg måte.  
2.8.2.2 Tilleggsbordet (hvis det tillates) må være innenfor følgende spesifikasjoner:  

(a) Maksimal størrelse er 30 cm x 30 
cm; 

(b) Maksimal høyde 100 cm; 
(c) Bordet må på ingen måte gi 

skytteren ekstra støtte i 
skytestillingen.  

2.9  SH2 Riflestøtte 
2.9.1 SH2-skyttere kan bruke en godkjent riflestøtte (jfr. vedlegg 7) som gir støtte til 

vekten av våpenet.  
2.9.2 For skyttere i sportsklasse SH2 vil klassifiseringsutvalget anslå muskelkraften i 

skytearmen (armen, hvis skulder våpenet hviler mot). Hensikten er å fastslå om 
skytteren kan bruke en svak eller sterk fjær i riflestøtten.   



 

World Shooting Para Sport Technical Rules and Regulations (2019-2020), v2.  
©2019 International Paralympic Committee – ALLE RETTIGHETER RESERVERT  

 29 
 

2.9.3 Avhengig av resultat av vurderingen vil skytteren bli tildelt en underklassifisering 
‘a’ eller ‘b’.  

2.9.4 Underklassifiseringen vil bli notert på skytterens klassifiseringskort og 
lisenskortet, og den bestemmer hvilken fjær utøveren skal bruke i sitt riflestøtte 

Underklassifisering Fjærkarakteristikker 
a SVAK FJÆR (Hvit plastdel) = fleksibilitet minimum 35 mm 
b STERK FJÆR (sort plastdel) = fleksibilitet minimum 25 mm 

2.9.5 Riflestøtten kan festes til bordet eller til et stativ.  
2.9.6 Ingen annen støtte eller mekaniske anordninger kan brukes til å støtte våpenet.  
2.9.7 Ingen anordning eller materialer kan festes til våpenet eller riflestøtten for å 

holde våpenet i en fastlåst stilling i eller mot riflestøtten. 
2.9.8 Når det avgis skudd må ikke skytterens hender plasseres foran fjæren eller 

hindre fjærens funksjon.  
2.9.9 Riflestøttens bolt og fjær må være i loddrett posisjon, front til rygg.   
2.9.10 Det er tillatt å forkorte den nedre delen av riflestøtten. Den gjenværende delen 

må være minst 20 mm, slik at det er mulig for utstyrskontrollen å kontrollere 
riflestøttens fleksibilitet.  

2.9.11 Gaffelen (rifleholder) 
2.9.11.1 Våpenet kan ikke berøre begge sider av gaffelen samtidig. 
2.9.11.2 Gaffelen må være minst 1 cm bredere enn riflekolbens bredde.  
2.9.11.3 Det er tillatt å tilføre materiale på innsiden av gaffelen så lenge materialet er 

sammenliknbart med overflaten på en skytehanske og ikke påvirker 
gaffelens mål.  

2.9.12 Balansepunkt 
2.9.12.1 Våpenets balansepunkt må markeres når utstyret kontrolleres. Våpenet må 

plasseres ±5cm fra sitt balansepunkt på riflestøtten, og hele lengden på 10 
cm må merkes. Hele gaffelen må være innenfor 10 cm området.  

2.9.12.2 Balansepunktet på luftrifler drevet av gass eller komprimerte luft skal måles 
med fulle beholdere.  

2.9.12.3 Totalvekten på øverste del av riflestøtten må være mindre enn 200 gram. 
Fjæren må være en offisiell, WSPS godkjent modell (jfr. Vedlegg 7). 

2.9.13 Prøvestav til å måle fleksibiliteten i fjærer (Vedlegg 7) 
2.9.13.1 Vekt og toleranser for testing av fleksibiliteten i fjærer er: 

 Vektstav 1) 250 gram +2 - 0 (brukes til nullstilling av siktet) 
 Vektstav 2) 720 gram +0 – 2 (brukes til å teste fleksibilitet) 
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2.9.13.2 Før konkurransen må alle fjærer testes i utstyrskontrollen.  
(a) Hvis en fjær underkjennes ved første gangs test, må det utføres 

ytterligere tre (3) etterfølgende tester, inntil tre (3) ganger;  
(b) Hver etterfølgende test må utføres med fjæren i en annen posisjon tre 

(3) rotasjoner à 90 grader, med klokken, fra fjærens markerte 
utgangspunkt for testen;   

(c) Den svake delen av fjæren må merkes og skal være vendt mot 
skytteren under konkurransen.  

2.9.13.3 Alle fjærenes utgangspunkt for testen må være markert i den stillingen fjæren 
ble godkjent. Fjæren må brukes i denne samme posisjonen under 
konkurransen. 

2.9.14 Nøyaktige mål og spesifikasjoner for riflestøtten er tilgjengelig på WSPS’ 
hjemmeside. 

3 Rifleregler 
3.1 Øvelser og tidsbegrensninger 

3.1.1 Alle tidsbegrensninger i rifleøvelsene er i samsvar med disse reglene og ISSFs 
regler. 

3.1.2 Godkjente konkurranser kan omfatte følgende rifleøvelser: 

Øvelse Disiplin Kjønn Klasse Skudd 
Tid 
Elektroniske 
skiver 

Tid 
Konkurranser med 
skiveskiftere &  
baner med skivegrav 

R1 10 m Luftrifle 
stående  Menn SH1 60 1:15 1:30 

R2 10 m Luftrifle 
stående Kvinner SH1 60 1:15 1:30 

R3 10 m Luftrifle 
liggende Blandede SH1 60 0:50 1:00 

R4 10 m Luftrifle 
stående Blandede SH2 60 1:15 1:30 

R5 10 m Luftrifle 
liggende Blandede SH2 60 1:00 1:10 

R6 50 m Rifle 
liggende Blandede SH1 60 0:50 1:00 

R7 50 m Rifle tre 
stillinger Menn SH1 

40 knestående 
40 liggende 
40 stående 

2:45 3:15 

R8 50 m Rifle tre 
stillinger Kvinner SH1 

40 knestående 
40 liggende 
40 stående 

2:45 3:15 

R9 50 m Rifle 
liggende Blandede SH2 60 1:00 1:10 
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3.1.3 For å unngå forstyrrelser fra andre skyttere anbefales det i øvelsene R3, R4 & 
R5 at minst hver tredje standplass forblir ubenyttet. Teknisk Delegert tar den 
endelige avgjørelsen.   

3.1.4 I omstillingsperioden mellom stillingene er det i øvelsene R7 og R8 tillatt for en 
trener/lagmedlem å hjelpe skytteren, men skytteren må gå foran og aktivt delta 
i omstillingsprosessen.  

3.1.5 Det kan ikke etterlates utstyr eller ekstra stoler på konkurransearenaen.  
3.1.6 Skyttere kan ikke benytte stoler til å legge utstyr på.  
3.1.7 Finaler 
3.1.7.1 ISSFs regler skal følges i alle finaler, med unntak for SH2-øvelser. 

(a) I øvelsene SH2 er forberedelsestiden som etterfølger presentasjonen 
av skyttere utvidet til to (2) minutter.  

3.1.7.2 I presentasjonsperioden: 
(a) SH1-skyttere må hvile våpenet på riflestøtten eller i skråstilling;  
(b) SH2-skyttere må hvile våpenet på bordet/benken (assistert av laderen);  
(c) Skytterne må vende ansiktet så mye som det lar seg gjøre mot publikum 

og med en håndbevegelse bekrefte hvem de er når navnet deres blir 
ropt opp; og 

(d) Laderne må forlate standplassen når skytterne blir presentert.  
3.1.7.3 Når skytterne er presentert for tilskuerne kan de ikke innta skytestillingen før 

BS gir kommando SKYTTERE INNTA STANDPLASS.  
3.1.7.4 Under finalen må laderne gå bak standplass (1 m bak skytteren mellom 

skuddene). Under enkeltskuddsseriene må laderen vente til kommando 
STOPP er gitt før han returnerer til skytteren.  

3.1.7.5 Skyttere (og ladere) må sørge for at de ikke berører våpenet med en 
kule/patron før kommando LADNING er gitt.  

3.1.7.6 Ladeprosessen må være fullført innen fem (5) sekunder fra kommando 
LADNING er gitt. 

(a) I øvelsene R4 og R5 må skyttere/ladere fullføre ladeprosessen innen 
10 sekunder fra kommando LADING er gitt. 

3.1.7.7 Blir skyttere eliminert fra finalen må de alle (SH2 inkludert) omgående forlate 
standplass og gå til sine tildelte plasser på konkurransearenaen, ved siden 
av treneren. Trenere/ladere kan assistere sine skyttere i denne prosessen.  
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3.2 Skytestillinger 
3.2.1 Knestående 
3.2.1.1 SH1A-skyttere med nedsatt funksjon i 

leggen er i stand til å konkurrere i ISSF 
knestående stilling ved å bruke protese 
eller en krakk, maksimalt 35 cm høy, (hvis 
det er notert på skytterens 
klassifiseringskort) for å støtte benet som 
støtter våpenet.  

3.2.1.2 Benyttes en skytestol eller et bord: 
(a) Må skytteren forholde seg til art. 2.7 og 2.8; 
(b) Kun en albue må hvile på bordet eller brettet og kroppen må ha god 

klaring; 
(c) Den støttende underarmen må danne en vinkel på minst 30 grader fra 

horisontalplanet. Bare spissen på albuen kan støttes på den 10 cm 
store klossen; 

(d) Brettet/rammen på bordet/armlenene må ikke gi noen støtte;  
(e) Armlenen(e) på skytestolen (som ikke brukes som feste for 

bordet/brettet) må fjernes.  
3.2.2 Liggende 
3.2.2.1 Det er ikke tillatt for noen skyttere  (SH1 & SH2) å fiksere kroppen mellom 

rygglenet og bordet. De må enten lene seg mot rygglenet eller bordet for å 
oppnå stabilitet, men ikke mot begge.  

3.2.2.2 Skulle en skytter ha ulik lengde på armene er det tillatt å bruke en 
kompenserende kloss (under den korteste armen). Dersom dette tillates må 
det testes av klassifiseringsutvalget og noteres på skytterens 
klassifiseringskort og lisenskortet.  

3.2.2.3 50 m Rifle liggende: Skytterne kan velge å konkurrere i den stillingen som 
er beskrevet i ISSFs regler, eller ved bruk av skytestol og bord.  

3.2.2.4 10m Luftrifle liggende: Skytterene må ikke legge seg ned, men må bruke 
skytestol og bord.  

3.2.2.5 SH1 
(a) Begge albuer må støtte seg på bordet eller brettet;  
(b) Overarmene må ikke berøre bordet eller brettet (det anbefales at den 

delen av bordet som befinner seg under overarmen fjernes); 
(c) Underarmen må ikke danne en vinkel som er mindre enn 30 grader fra 

horisontalplanet, målt fra underarmens akse;  
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(d) Skyttere som har en funksjonshemming i overarmen tillates å holde 
våpenet med en normal protese, så lenge protesen ikke griper om 
våpenet eller har en stiv albue;  

(e) Både underarmene og ermene på skytejakken må være synlig hevet 
fra bordets overflate, som beskrevet i ISSFs regler. 

3.2.2.6 SH2 
(a) Bruk av rem er forbudt; 
(b) Begge albuene må støtte seg på bordet eller brettet (hvis skytterens 

funksjonshemming tillater det); 
(c) Hvis skytterens funksjonshemming ikke muliggjør at begge albuene 

støttes på bordet, kan skytteren støtte den armen på bordet som ikke 
brukes til å avgi skudd på toppen av våpenet eller på kroppen, forutsatt 
at armen er synlig avslappet og ikke brukes slik at den gir ekstra støtte 
og en urettmessig fordel;  

(d) Overarmene må ikke berøre bordet eller brettet (det anbefales at den 
delen av bordet som befinner seg under overarmen fjernes). 

3.2.3 Stående 
3.2.3.1 Skyttere med nedsatt funksjonsevne i overkroppen, måling A, kan velge å 

konkurrere frittstående (gjør de det må de stå uavhengig av enhver kunstig 
støtte, med unntak av medisinsk sertifiserte normale proteser/ortoser). 

3.2.3.2 Skytestolens armlener og klesbeskyttere og skytebord må fjernes (hvis 
rullestolens konstruksjon krever klesbeskyttere, må de ikke være høyere enn 
toppen av hjulet). 

3.2.3.3 Når skytteren avgir skudd fra en høy krakk må han/hun være i stand til å 
heve bena fra gulvet, uten å miste balansen og uten å bevege overkroppen.  

3.2.3.4 SH1 
(a) Våpenet må bare holdes med armene, uten støtte (Iht. ISSFs regler); 
(b) Ingen deler av armene må komme i kontakt med noen del av 

skytestolen; 
(c) Ingen deler av albuene må komme i kontakt med fanget eller hjulet, 

eller få støtte av noe annet enn brystkassen, hoften eller magen.  
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3.2.3.5 SH2 
(a) I stående stilling er det ikke tillatt for en skytter med amputert arm å 

holde (berøre) våpenet med protesen;   
(b) I stående stilling må alle skyttere klart og åpenlyst fjerne våpenet fra 

skulderen (unngå fysisk kontakt mellom kolbekappen og skulderen) 
mellom skuddene.  

 

3.3 Ladere (kun SH2) 
3.3.1 Ladeassistenter benyttes bare av SH2-skyttere som konkurrerer i SH2-øvelser, 

og tillates kun benyttet som beskrevet i WSPS’ klassifiseringsregler.  
3.3.1.1 Et klassifiseringsutvalg avgjør om en skytter tillates å ha en ladeassistent, og 

utvalgets avgjørelse skal noteres på utøverens klassifiseringskort og 
lisenskortet.  

3.3.2 Laderne må: 
3.3.2.1 Ikke snakke eller gi signaler under konkurransen;  
3.3.2.2 Kun lade våpenet og/eller justere siktene på skytterens anmodning. Ikke 

støtte våpenet.  
3.3.3 I SH2-øvelsene skal hver tredje (3) standplass være ubesatt. De ubesatte 

standplassene skal benyttes av skytternes ladere.  
3.3.3.1 Avhengig av tildelte standplasser kan laderne stå til venstre eller høyre for 

sin skytter.  
3.3.3.2 Laderens posisjon (til venstre/høyre for skytteren bestemmes av skytterens 

standplass. Laderen kan ikke flyttes til den andre siden av skytteren.  
 

flytte våpenet fra skulderen 
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3.3.4 Ladere må holde seg på plass under hele konkurransen, og ikke gå til området 
bak standplass mellom skuddene.  

3.3.5 Er laderen også skytterens trener, må de to, før de snakker sammen be om 
tillatelse fra en banefunksjonær.  

4 Pistolregler 
4.1 Øvelser og tidsbegrensninger 

4.1.1 Alle tidsbegrensninger i pistoløvelser er i samsvar med disse reglene og ISSFs 
regler. 

4.1.2 Approberte konkurranser kan omfatte følgende pistoløvelser: 

Øvelse Disiplin Kjønn Klasse Skudd 
Tid 
Elektroniske 
skiver 

Tid  
Konkurranser med 
mekaniske skiver & 
baner med skivegrav 

P1 10 m Luftpistol Menn SH1 60 1:15 1:30 

P2 10 m Luftpistol Kvinner SH1 60 1:15 1:30 

P3 25 m Pistol Blandede SH1 60 - - 

P4 50 m Pistol Blandede SH1 60 1:30 1:45 

P5 10 m Luftpistol 
Standard Blandede SH1 40 - - 

 

4.1.3 P3-øvelsen skal avvikles i samsvar med ISSFs 25 m pistolregler.  
4.1.4 P5 (10 m Luftpistol Standard) øvelsen skal avvikles i samsvar med reglene som 

finnes i vedlegg 8.  
4.1.5 Det kan ikke etterlates utstyr eller ekstra stoler på konkurransearenaen.  
4.1.6 Skytterne kan ikke benytte stoler til å legge utstyr på.  
4.1.7 Finaler 
4.1.7.1 ISSFs regler om tidsbegrensninger skal følges i alle finaler.  
4.1.7.2 I presentasjonsperioden må alle skytterne snu rullestolene, eller seg selv, 

slik at forsiden er vendt mot tilskuere (Iht. ISSFs regler). 
4.1.7.3 Når skytterne er presentert for tilskuerne kan de ikke innta skytestillingen før 

banesjefen gir kommando SKYTTERE, INNTA STANDPLASS. Etter to (2) 
minutter vil kommando for første konkurranseserie eller LADNING gis.  

4.1.7.4 Skyttere må sørge for ikke å berøre våpenet med en kule/patron før 
kommando LADNING er gitt. 
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4.1.7.5 Ladeprosessen må fullføres innen fem (5) sekunder fra kommando 
LADNING er gitt.  

4.1.7.6 Blir skyttere eliminert fra finalen må de alle omgående forlate standplass og 
gå til sine tildelte plasser på konkurransearenaen, ved siden av treneren. I 
denne prosessen kan trenere assistere sine skyttere.  

4.2 Skytestilling 
4.2.1 SH1A skyttere kan velge å konkurrere frittstående. Gjør de det må de stå 

uavhengig av enhver kunstig støtte, med unntak av medisinsk sertifiserte 
normale proteser/ ortoser. 

4.2.2 Armlenene og klesbeskytterne på skytestolen og skytebordet må fjernes. 
4.2.3 Armen/hånden som ikke brukes til å avgi skudd med må ikke hvile på 

skytestolen eller være i en posisjon som gir skytteren en urettmessig fordel. (Iht. 
ISSFs regler).  

4.2.4 Supplerende gjenstander plassert mellom bena, eller under den armen som 
ikke brukes til å avgi skudd (f.eks. en pute) er ikke tillatt.  

4.3 Ladeinnretning (sikkerhet) 
4.3.1 Ladesikkerhet må utøves i samsvar med ISSFs regler, med unntak av det som 

framgår i dette reglementets art. 4.3.2.  
4.3.2 Et ladestativ som kan holde våpenet, slik at det kan lades eller tømmes må alltid 

brukes dersom det er spesifisert på skytterens klassifiseringskort og lisenskortet 
etter at utøveren er klassifisert av klassifiseringsutvalget. 

4.3.2.1 Ladestativet skal i utstyrskontrollen kontrolleres av en W-dommer, som 
garanti for at det håndteres sikkert.  

5 Lerdueregler 
5.1 Innledning 

5.1.1 Bestemmelsene i art. 5 gjelder for en to (2) års periode, fra 1. september 2017. 
I løpet av denne perioden vil WSPS overvåke hvordan bestemmelsene 
praktiseres. Det kan resultere i endringer av regelverket når den 2 (to) år lange 
overvåkingsperioden er avsluttet. 

5.2 Øvelser og tidsbegrensninger 
5.2.1 Alle lerdueøvelser og tidsbegrensninger er i samsvar med disse reglene og 

ISSFs regler. 
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5.2.2 Godkjente konkurranser kan omfatte følgende lerdueøvelser: 

 
5.3 Skytestilling 

5.3.1 Sportsklasse SG-S 
5.3.1.1 Skyttere i sportsklasse SG-S må konkurrere sittende, i en rullestol eller på 

en krakk.  
5.3.1.2 Sitter de i en rullestol må de sitte med ryggraden mot rullestolens rygglene. 

Det er tillatt å være festet til rygglenet med remmer. I skuddfasen, mens 
kroppen beveger seg, må hele baken forbli fullstendig i kontakt med 
rullestolens sete.  

5.3.1.3 Føttene må enten hvile på rullestolens stigbrett eller så må leggen støttes av 
en benstøtte med knærne bøyd i 90 graders vinkel, eller den vinkelen som 
er angitt på utøverens klassifiseringskort. Føttene må ikke plasseres på 
bakken og derigjennom øke skytterens grunnleggende støtte, slik den er 
utformet i en standard rullestolkonfigurasjon. 

5.3.1.4 Bruker skytteren en krakk må føttene støtte vektbelastningen vertikalt på 
krakken, med mindre anatomiske restriksjoner ikke gjør det mulig. Slike 
restriksjoner må være notert på skytterens klassifiseringskort. I skuddfasen, 
mens kroppen beveger seg, må hele baken forbli fullstendig i kontakt med 
krakkens sete.    

5.3.1.5 Dommerne må observere skyttere i sportsklasse SG-S. De må forsikre seg 
om at skytteren gjennom hele skuddfasen forblir sittende, at ryggraden er i 
kontakt med rullestolens ryggstøtte (hvis han/hun sitter i en rullestol) og at 
føttene holder seg innenfor de krav som framgår ovenfor.  

5.3.1.6 Skyttere i sportsklasse SG-S kan av sikkerhetsmessige årsaker bruke 
stropper på overkroppen når de avgir skudd. Stroppene som brukes må 
ikke være bredere enn 10 cm og ikke være elastiske. Skytteren bestemmer 
selv hvor mange stropper som er nødvendig for å støtte kroppsvekten.  

 
 

Øvelse Disiplin Kjønn Klasse Skudd Leduer 
Forberdelsestid 
Begrensninger 
 

PT1 Trap Sittende  Blandede SG-S 125 Dag 1 – 75 lerduer 
Dag 2 – 50 lerduer 15 sekunder 

PT2 Trap Stående 
(Legg) Blandede SG-L 125 Dag 1 – 75 lerduer 

Dag 2 – 50 lerduer  15 sekunder 

PT3 Trap Stående 
(Lår) Blandede SG-U 125 Dag 1 – 75 lerduer 

Dag 2 – 50 lerduer  15 sekunder 
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5.3.2 Sportsklasse SG-L 
5.3.2.1 Skyttere i sportsklasse SG-L må konkurrere i stående stilling.  
5.3.2.2 Ingen krakk, innretning eller noe annet for å støtte stående stilling er tillatt. 
5.3.3 Sportsklasse SG-U 
5.3.3.1 Skyttere i sportsklasse SG-U må konkurrere i stående stilling. 
5.3.3.2 Ingen krakk, innretning eller noe annet for å støtte stående stilling er tillatt. 

5.4 Ladeinnretning (sikkerhet) 
5.4.1 Skyttere som deltar i sportsklasse SG-U må bruke det regulerbare ladestativet 

som arrangøren har plassert på hver standplass på banen.  
5.4.2 Mens skytterne evalueres kan et klassifiseringsutvalg identifisere gjøremål som 

den enkelte skytter ikke er i stand til å utføre, f. eks. sikker ladning, holde og/eller 
avfyre en hagle. I slike tilfeller skal klassifiseringsutvalget melde fra til tekniske 
funksjonærer som vil foreta en full gjennomgang for å avgjøre om bruk av en 
godkjent protese og/eller et regulerbart ladestativ vil kunne redusere 
bekymringene for sikkerheten og sette skytteren i stand til å konkurrere. Hvis 
de tekniske funksjonærene avgjør at skytteren ikke er kvalifisert til sikker 
ladning eller holde og/eller avfyre en hagle er skytteren ikke kvalifisert til å 
konkurrere i en lerduekonkurranse.   

5.4.3 Dersom klassifiseringssutvalget finner det nødvendig å avsløre informasjon om 
medisinske diagnoser til tekniske funksjonærer, i den hensikt å foreta en 
gjennomgang iht. art. 5.4.2, skal slik informasjon, for å unngå tvil, behandles 
konfidensielt iht. bestemmelsene om datasikkerhet i WSPS’ 
klassifiseringsregler.  

5.5 Annet 
5.5.1 Med unntak av det som framgår av art. 5.4 må Teknisk Delegert godkjenne 

regulerbare innretninger som brukes av skyttere. Alle regulerbare innretninger 
må være universelt tilgjengelige og ikke være en prototype. 

5.5.2 Skyttere tillates ikke å bearbeide avtrekkeren i paratrapøvelser.  
5.5.3 Skytebord og støttestativ er ikke tillatt for utøvere som konkurrerer i 

paratrapøvelser.  
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6 Regler for synshemmede (VI) 
6.1 Innledning 

6.1.1 Bestemmelsene i art. 6 gjelder for en to (2) års periode, fra 1. februar 2019. I 
løpet av denne perioden vil WSPS overvåke hvordan bestemmelsene 
praktiseres. Det kan resultere i endringer av regelverket når den to (2) år lange 
overvåkningsperioden er avsluttet. 

6.2 Øvelser og tidsbegrensninger 
6.2.1 Alle VI-øvelser og tidsbegrensninger er i samsvar med disse reglene og ISSFs 

regler. 
6.2.2 Approberte konkurranser må omfatte følgende VI-øvelser: 

Øvelse Disiplin Kjønn Klasse Skudd 
Tid 
Elektroniske 
skiver 

Tid 
Konkurranser med 
mekaniske skiver & 
baner med skivegrav 

VIS 10 m Luftrifle - 
Stående Blandede SHVI 60 1:15 1:30 

VIP 10 m Luftrifle - 
Liggende Blandede SHVI 60 0:50 1:00 

6.2.2.1 For ikke å forstyrre andre utøvere anbefales det i VI-øvelser at minst hver 
tredje standplass forblir ubesatt. Teknisk delegert tar den endelige 
avgjørelsen om dette.   

6.2.2.2 Det kan ikke etterlates ubenyttet utstyr eller ekstra stoler på 
konkurransearenaen. Skyttere kan ikke benytte stoler til å legge utstyr på.  

6.3 Bekledning og utstyr  
6.3.1 Skytejakke 
6.3.1.1 WSPS’ regler, art. 2.2.1 skal anvendes. 
6.3.1.2 Under følgende omstendigheter kan VI-rifleskyttere bruke en jakke godkjent 

av ISSF iht. ISSFs regler:  
Stilling Stil Regel 

Liggende 
Avgi skudd 
fra en 
skytestol 

Tillatt: Bare de tre (3) øverste knappene på jakken kan 
være lukket. Knappene må ikke rekke nedenfor 
nederste ribben. 
Ytterligere knapper må ikke benyttes. 

Stående Avgi skudd 
frittstående  Tillatt: Bruk av jakke iht. ISSFs regler  
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6.3.2 Skytebukser 
6.3.2.1 Skytebukser er forbudt for alle liggendeskyttere.  
6.3.3 Skytesko 

6.3.3.1 Skytesko må være iht. ISSFs regler og WSPS art. 2.2.3.  
6.3.4 Utstyr 
6.3.4.1 Det er ikke krav om tilleggsbelysning på skiven; belysning skal være iht. 

ISSFs regler. 
6.3.4.2 Jurymedlemmer må teste IR LED systemet. Det er tillatt funksjoneringsfeil 

hvis en enhet svikter eller er ødelagt.  
6.3.4.3 Skytterne må ha med seg egne LED lamper til bruk i konkurransen. 
6.3.4.4 Det kan være øremerkede konkurranser hvor alle deltakende skyttere må 

bruke ugjennomsiktige brilleglass.  
6.3.5 Utstyrskontroll 
6.3.5.1 Lagledere og trenere har ansvar for å sikre at skytterne har utstyr og 

bekledning som samsvarer med disse reglene og ISSFs regler.  
6.3.5.2 Kontroll av ISSF-utstyr skal skje iht. ISSFs regler.  

(a) Kontroll av spesielt utstyr for VI-skyting skal gjøres i samsvar med 
disse reglene.  

(b) Før hver konkurranse starter er skytterne ansvarlig for å framlegge 
spesielt utstyr og bekledning for VI- skyting til offisiell inspeksjon og 
godkjenning. Som del av denne prosessen:  

(i) Skytteren må vise fram både gyldig Utøver-ID og lisens; og 
(ii) Utstyrskontrollarket (appendix 5) må være ferdig fylt ut og være 

signert av alle relevante parter.  
6.3.5.3 Før konkurransen kan konkurransefunksjonærene foreta kontroller på 

standplass av hver skytter og deres spesielle utstyr for VI-skyting.  
6.3.5.4 Etter konkurransen foretar funksjonærer fra utstyrskontrollen tilfeldige 

kontroller av utstyr. 
6.3.6 Ikke godkjente funksjoneringsfeil 
6.3.6.1 Påberopelse av funksjoneringsfeil på siktesystemet må umiddelbart meldes 

til banefunksjonærer. 
6.3.6.2 Det tillates ikke at skytterens lydenheter avgir lyd utenfor hodetelefonene. 

Lyd som kan høres på en (1) meters avstand er forbudt.  
6.3.6.3 Banefunksjonærer skal kontrollere følgende under konkurranse: 

(a) Frakoblede ledninger; 
(b) Lav batteribank eller batteripakke; 
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(c) Alle andre situasjoner skal behandles i samsvar med ISSFs regler.  
6.3.7 Skytestoler & bord for liggende stilling 
6.3.7.1 Det er forbudt å bruke rygglene når man er i skytestilling. 
6.3.7.2. I liggende stilling er det ikke tillatt å ha en skytestol med armlener eller 

klesbeskyttere.  
6.3.7.3 WSPS-reglene 2.8.1 til 2.8.1.7 skal anvendes.  

6.4 Skytestillinger 
6.4.1 Liggende 
6.4.1.1 WSPS-regel 3.2.2.5 skal anvendes.  
6.4.2 Stående 
6.4.2.1 Skytterne må stå fritt, i samsvar med ISSFs regler.  
6.4.2.2 Kinnet må brukes som beskrevet i ISSFs regler.  
6.4.2.3 Kinnstykket må være i samme høyde som sentrum av kinnet, med en 

maksimal differanse på 5 cm.  
6.4.2.4 Det er ikke nødvendig at kinnet berører kinnstykket. 

6.5 Assistent 
6.5.1 Ladeassistenter er kun tillatt som beskrevet i VI-Klassifiseringsregler for 

skyting.  
6.5.2 Assistenten: 
6.5.2.1 Har tillatelse til å gi ikke-verbale signaler under konkurransen for å indikere 

poengsummer og for å vise hvilken stilling skiven befinner seg i.  
6.5.2.2 Kan etter anmodning fra skytteren justere siktene, men har ikke tillatelse til 

å støtte riflen. Bare en (1) person kan berøre riflen under sikting.  
6.5.2.3 Assistentens plassering (til venstre eller høyre for skytteren) bestemmes av 

standplassen, og kan ikke endres til motsatt side.  
(a) Assistenten må være på plass under hele konkurransen og tillates 

ikke å gå bak standplass mellom skuddene.  
(b) Verbal kommunikasjon mellom skytteren og assistenten under 

konkurransen er forbudt.  
6.5.2.4 Assistenten kan:  

(a) Hjelpe skytteren med å montere utstyret, inkludert sikteutstyret.   
(b) Umiddelbart varsle skytteren dersom han/hun ikke sikter på sin egen 

skive.  
  



 

World Shooting Para Sport Technical Rules and Regulations (2019-2020), v2.  
©2019 International Paralympic Committee – ALLE RETTIGHETER RESERVERT  

 42 
 

7 Fallfigurøvelser 
7.1 Konkurransens format 

7.1.1 Følgende øvelser er godkjent som fallfigurøvelser: 
Øvelse Disiplin Klasse Kjønn 
FTR1 Fallfigur - Rifle SH1 Blandede 
FTR2 Fallfigur - Rifle  SH2 Blandede 
FTP Fallfigur - Pistol SH1 Blandede 

7.1.2 Alle øvelser skytes på 10 m avstand, i stående stilling med en standard 
luftrifle/pistol.  

7.1.3 Skivene er som i skiskyting, med fem (5) blinker. Størrelsen på skiveinnstikkene 
er (fra venstre mot høyre):  

7.1.3.1 FTR1 & FTR2:  6 mm – 6 mm – 5mm – 5 mm – 4 mm 
7.1.3.2 FTP:   24 mm – 24 mm – 16 mm – 16 mm – 11 mm 
7.1.4 Alle konkurranser organiseres som en pool-gruppekonkurranse med en rekke 

progressive runder:  
7.1.4.1 Hver gruppe består maksimalt av fire skyttere som konkurrerer samtidig mot 

hverandre.  
7.1.4.2 I hver runde konkurrerer gruppen over to serier à 5 skudd (med en 

tidsbegrensning på 2 minutter og 30 sekunder på hver serie): 
(a) Etter hver serie à fem skudd skal antall skiver som er falt for hver skytter 

i gruppen telles, annonseres og noteres;  
(b) Hvis en skytter unnlater å avgi skudd i løpet av tillatt tid skal skuddene 

dømmes bom (0). 
7.1.4.3 De to skytterne med høyest poengsum i hver gruppe går videre til neste 

konkurranserunde. 
7.1.4.4 Ved poenglikhet: en omskyting (på den ytterste høyre blinken) skal avgjøre 

hvem som vinner:  
(a) FTR øvelser:  
 Etter tre mislykkede forsøk på den ytterste høyre blinken, uten at det 

blir en avgjørelse forsøkes den neste størrelsen av blinker (fra høyre 
til venstre) og så videre; 

 Etter tre vellykkede forsøk på den ytterste høyre blinken, uten at det 
blir en avgjørelse, skal omskytningstiden endres fra 30 sekunder til 
20 sekunder.  
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 (b) FTP øvelser:  
 Etter tre forsøk på den ytterste venstre blinken uten at det blir en 

avgjørelse, skal omskytningstiden endres fra 30 sekunder til 20 
sekunder. 

7.1.4.5 Konkurransen fortsetter inntil kun en gruppe, bestående av fire skyttere er 
igjen. Disse fire skytterne skal konkurrere i en finalerunde for å avgjøre 
konkurransens medaljevinnere; 

7.1.4.6 Eksempler på framdriften i konkurransen finnes i vedlegg 9. 
7.1.5 For å sikre at fordelingen er tilfeldig, skal det før hver runde, ved loddtrekning 

trekkes standplasser for hver gruppe. 
7.1.6 Coaching eller bruk av kikkert er ikke tillatt under konkurransen.  

7.2 Kommandoer 
7.2.1 Forberedelsestid 
7.2.1.1 For konkurransens første runde: skytterne har fem (5) minutter til 

forberedelser og prøveskudd. 
7.2.1.2 For etterfølgende konkurranserunder (unntatt finalen): skytterne har tre (3) 

minutters forberedelsestid i begynnelsen av hver runde.  
7.2.1.3 For finalen: skytterne har fem (5) minutter til forberedelser og prøveskudd. 
7.2.2 Kommandoer for konkurransen 
7.2.2.1 Kommandoene for konkurransen: 

Kommandoer Forklaring 
Forberedelsestiden starter nå Start 5 eller 3 minutter 

30 sekunder Etter 4:30 min eller 2:30 min. 

STOPP Forberedelsestiden er over 

Bytt skiver og ta fram 5 kuler  

For første/neste konkurranseserie LADNING  

GJØR KLAR, START Start 1. runde 

STOPP Etter 2:30 minutter 

Annonsering av resultater  

Bytt skiver og ta fram 5 kuler  

GJØR KLAR, START Start 2. runde 

STOPP Etter 2:30 minutter 

Annonsering av resultater  
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8 Lagøvelser 
8.1 Øvelser og format 

8.1.1 Det skal være så mange lagkonkurranser i hver øvelse (unntatt Fallskiver) som 
antallet tillater. Gjelder ikke for paralympiske leker.  

8.1.2 Lagresultatene regnes ut ved å legge sammen resultatene til de individuelle 
skytterne på laget. (dvs. at det ikke arrangeres separate lagkonkurranser).  

8.2 Lagstørrelse 
8.2.1 Alle lag må bestå av tre (3) skyttere. 

8.3 Maksimalt antall lag fra hvert forbund 
8.3.1 Nivå 1 konkurranser: maksimalt to lag fra hvert nasjonale forbund.  
8.3.2 Nivå 2 og 3 konkurranser: kun ett lag fra hvert nasjonale forbund.  

8.4 Øvelsers berettigelse 
8.4.1 Det må minimum være tre (3) lag på startlisten for øvelsen (etter fristen for 

endelig påmelding). Hvis ikke blir øvelsen automatisk kansellert.  
8.4.2 Hvis kun tre lag deltar i en øvelse vil medaljer bli delt ut etter ‘minus-en-

regelen’ (dvs. at kun gull- og sølvmedaljene deles ut). 
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9 Medisinske betraktninger 
9.1 Tilbake til avgjørelser på konkurransearenaen   

9.1.1 Den altoverskyggende prioritering er til enhver tid å sikre atletenes helse og 
sikkerhet. Utfallet av konkurransen må aldri påvirke slike avgjørelser.  

9.1.2 Det er lagledelsens ansvar å avgjøre om en syk eller skadet skytter kan fortsette 
eller komme tilbake i konkurransen.  

9.2 Epilepsi 
9.2.1 Det er skytterne og deres nasjonale forbunds plikt å melde fra hvis en skytter 

har gjennomgått noen form for epileptisk anfall/slag eller en epilepsirelatert 
episode.   

9.2.2 Alle skyttere må fylle ut formularet ‘Epilepsideklarasjon for utøvere’ (Athlete 
Epilepsy Declaration FORM) (vedlegg 10). Dette må være lastet ned til 
skytterens SDMS-profil innen 1. februar hvert år. 

9.2.3 Formularet Epilepsideklarasjon for skyttere bekrefter om skytteren har epilepsi, 
og dersom det er tilfellet, identifiserer hvilken type epilepsi skytteren lider av og 
at epilepsien er stabil.  

9.2.4 Hvis en skytter erklærer at han/hun er medisinsk diagnostisert med epilepsi og 
i løpet av den siste 12 måneders perioden har hatt et epileptisk anfall skal 
skytterens deltakelse i WSPS være gjenstand for godkjennelse av IPCs 
medisinske komité.  

9.2.5 Hvis en skytter, når enn det måtte være, får en eller annen form for epileptisk 
anfall/slag eller epilepsirelatert episode må en oppdatert utgave av formularet 
Epilepsideklarasjon for utøvere umiddelbart sendes WSPS.  

9.3 Pacemakere 
9.3.1 Bruker skyttere pacemaker i WSPS-idrett er det gjenstand for godkjennelse av 

IPCs medisinske komité.  
9.3.2 En skytter som bruker pacemaker er derfor pålagt å sende en medisinsk journal 

til IPCs medisinske komité (medical@paralympic.org), som inneholder 
patologiske og tekniske detaljer om den innretningen som er implantert.  

9.3.3 IPCs medisinske komité må avgjøre om innretningen er godkjent og 
avgjørelsen er endelig. Skytteren vil bare bli tillatt å bruke denne godkjente 
innretningen, og enhver endring må omgående meddeles WSPS.  

9.3.4 Unnlates det å underrette WSPS om bruk av pacemaker resulterer det i 
automatisk diskvalifikasjon av skytteren og resultater oppnådd i konkurranser 
hvor pacemaker ble brukt. 

  

mailto:medical@paralympic.org
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1 General requirements 

 Level 3  
IPC competitions 

Level 2  
World Shooting Para Sport (WSPS) 
Sanctioned Competitions 

Level 1  
World Shooting Para Sport (WSPS) 
Approved Competitions 

Legal terms of 
reference 

Host Contract, Memorandum Of     
Understanding (MOU) 

Application and Agreement of Competition 
Guidelines Competition Application  

Athlete licensing All participating athletes must be licensed 
All participating athletes must be licensed All participating athletes must be licensed 

Results recognition Results are recognised for MQS, Rankings 
and Records 

Results are recognised for MQS, Rankings 
and Records  

Results are recognised for MQS, but are 
not recognised for Rankings or Records 

Fee Application and Signing fees  Sanctioning fee  Approval fee  

Officiating 
Technical Delegate required,  
full panel of International Technical 
Officials required 

Technical Delegate required, 
full panel of International Technical 
Officials required 

Technical Delegate/Chief Judge required; 
panel of International Technical Officials as 
prescribed  

Results, Timing, 
Scoring (RTS) Full International panels required Full International panels required, or as 

prescribed by World Shooting Para Sport 
Full International panels preferred, or as 
prescribed by World Shooting Para Sport 

Doping control IPC results management subject to Doping 
Control Agreement 

IPC results management subject to Doping 
Control Agreement 

Run under National Jurisdiction or Major 
Event Organiser Jurisdiction, Education 
encouraged 

Media and 
communications 

Service Level Agreement between IPC and 
LOC 

Service Level Agreement between IPC and 
LOC  No set requirements 

Broadcasting 

(PG) – Games Broadcasting strategy 
applies 
(WCH, RCH) – Broadcasting agreement 
between IPC and LOC 

Broadcasting agreement between IPC and 
LOC, where applicable No set requirements 
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 Level 3  Level 2  Level 1  

Branding 

(PG) - Games Branding policies (WCH,RCH) 
– Branding guidelines apply, World 
Shooting Para Sport logo, branding and 
official competition title usage is 
mandatory 

Branding guidelines apply. 
Usage of World Shooting Para Sport logo, 
branding, and official competition title 
(“[City][Year] World Shooting Para Sport 
[World Cup/Grand Prix]”) is mandatory 

“World Shooting Para Sport Approved 
Competition” alongside the competition 
name 

Commercial rights 

(PG) – Games Marketing condition apply 
(WCH, RCH) – Commercial rights granted 
to LOC, LOC to offer first right of refuse IPC 
partners, IPC retains% of Marketing 
inventory 

Commercial rights granted to LOC, LOC to 
offer first right of refuse IPC partners, IPC 
retains% of Marketing inventory 

No set requirements 

Publications To be approved by WSPS To be approved by WSPS No set requirements but should be 
approved by WSPS where possible 

Protocol Protocol Guidelines apply Protocol Guidelines apply No set requirements 

Services Standards apply as set out in Manuals, 
Guidelines and/or MOU 

Standards apply as set out in Competition 
Guidelines Standards set by LOC 

Look To be directed and approved by IPC To be approved by IPC No set requirements 

Technology 
PRIS requirements apply, OVR must be 
supplied through Games or World 
Shooting Para Sport supplier 

OVR must be supplied through World 
Shooting Para Sport supplier 

OVR supplied through LOC’s Competition 
supplier 

Research IPC Research protocols apply IPC Research protocols apply IPC Research protocols apply 
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2 Specific requirements 

 Level 3  
IPC competitions 

Level 2  
World Shooting Para Sport 
Sanctioned Competitions 

Level 1  
World Shooting Para Sport 
Approved Competitions 

 Paralympic Games World  Championships World Cups/Grand Prix International 
Competitions 

Events programme Set by World Shooting Para 
Sport  Programme 1 is mandatory 

World Cup: Programme 1  
Grand Prix: Programme 2 or 3  
 

Programme 1, 2, or 3 

Entry level 
Direct Slots 
2 MQS for 1st event 
1MQS for additional event(s) 

1 MQS per event No MQS required No MQS required 

Event viability (min. 
number of countries 
per event) 

No less than 4 per event No less than 4 per event Individual events: no less than 4; 
Team events: no less than 3  No less than 3 per event 

Output 

Results 
Records 
Rankings 
MQS 

Results 
Records  
Rankings 
MQS 
Direct Slots (World 
Championships) 

Results 
Records 
Rankings  
MQS 
Direct Slots (if World Cup is 
designated for Paralympic Direct 
Allocation) 

Results 
 
MQS 

Finals In all events  In all Paralympic events In all Paralympic events  In all Paralympic events  
Electronic targets and 
results services 
from Official Target 
and Results Provider 

Mandatory Mandatory  Mandatory  Optional 
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 Level 3 (Paralympic Games) Level 3 (Championships) Level 2 Level 1 
Technical 
Delegate Mandatory Mandatory Mandatory Programme 1: Mandatory 

Programme 2/3: only Chief Judge 

International 
Technical 
Officials (ITOs) 

Role No. of 
ITOs 

Technical 
Delegate 1 

Pistol Jury 3 
Rifle Jury 3 
Equipment 
Control Jury 1 

RTS Jury 3 
Jury of Appeal 1 
Total Appointed 
By WSPS:  12  ITOs  

 

Role No. of 
ITOs 

Technical 
Delegate 1 

Pistol Jury 3 
Rifle Jury 3 
Equipment 
Control Jury 1 

RTS Jury 3 
Jury of Appeal 1 
Total Appointed 
By WSPS:  12 ITOs  

 

World Cup: 

Role No. of 
ITOs 

Technical Delegate 1 
Pistol Jury 2 
Rifle Jury 2 
Equipment Control 
Jury 1 

RTS Jury 2 
Chair of Juries 1 
Total Appointed By 
WSPS:  9 ITOs  

 
Grand Prix: 

Role No. of 
ITOs 

Technical Delegate 1 
Combined Jury 2 
Total Appointed By 
WSPS:  3 ITOs  

 

Programme 1: 

Role No. of 
ITOs 

Technical Delegate 
(Jury of Appeal Chief 
Judge) 

1 

Combined Jury 2 
Total Appointed By 
WSPS:  3 ITOs  

 
Programme 2 or 3: 

Role No. of 
ITOs 

Chief Judge 1 
Combined Jury 2 
Total Appointed By 
WSPS:  3 ITOs  

 

Classification 
Panels 

Arrangement to be decided by 
World Shooting Para Sport. 

Full panel compulsory (4 
persons) plus Chief Classifier 

Arrangement to be decided by 
World Shooting Para Sport. 

Arrangement to be decided by 
World Shooting Para Sport. 
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 Level 3 (Paralympic Games) Level 3 (Championships) Level 2 Level 1 

Minimum 
number of 
days 
(depending on 
range capacity) 

 
Competition 
days: 

Min. 7 days  

Classification/ 
Equipment 
Control: 

 2 days prior 
to 
competition 

TOTAL:  Min. 9 days 
 

 
Competition 
days: 

Min. 8 days  

Classification/ 
Equipment 
Control: 

 2 days prior 
to 
competition 

TOTAL:  Min. 10 
days 

 

World Cup: 
Competition 
days: 

Min. 5 days  

Classification/ 
Equipment 
Control: 

 2 days prior 
to 
competition 

TOTAL:  Min. 7 days 
 
Grand Prix: 

Competition 
days: 

Min. 3 days  

Classification/ 
Equipment 
Control: 

 2 days prior 
to 
competition 

TOTAL:  Min. 5 days 
 

Programme 1: 
Competition 
days: 

Min. 5 days  

Classification/ 
Equipment 
Control: 

 2 days prior 
to 
competition 

TOTAL:  Min. 7 days 
 
Programme 2 or 3: 

Competition 
days: 

Min. 3 days  

Classification/ 
Equipment 
Control: 

 2 days prior 
to 
competition 

TOTAL:  Min. 5 days 
 

Time schedule 
Depending on shooting range 
capacity. To be approved by 
World Shooting Para Sport. 

Depending on shooting range 
capacity. To be approved by 
World Shooting Para Sport. 

Depending on shooting range 
capacity. To be approved by World 
Shooting Para Sport. 

Depending on shooting range 
capacity. To be approved by World 
Shooting Para Sport. 

Results 
template  

Managed by World Shooting 
Para Sport Official Results 
Provider and sent to World 
Shooting Para Sport 

Managed by World Shooting 
Para Sport Official Results 
Provider and sent to World 
Shooting Para Sport 

Managed by World Shooting Para 
Sport Official Results Provider and 
sent to World Shooting Para Sport 

Results must be submitted with 
WSPS template to World Shooting 
Para Sport Office 7 days after 
competition or sooner. 

Result Book 
Coordinated and published by 
OCOG, with review and approval 
by TD. 

As per World Shooting Para 
Sport template. Coordinated by 
TD and RTS Jury Chairperson, 
and published by World 
Shooting Para Sport. 

As per World Shooting Para Sport 
template. Coordinated by TD and 
RTS Jury Chairperson, and 
published by World Shooting Para 
Sport. 

Coordinated and published by 
LOC, with review and approval by 
TD. 
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APPENDIX 2 
Overview of Level 1 (Approved Competition) requirements  

1 Sanctioning process 
1.1 Application forms must be completed in full and submitted to World Shooting Para Sport 

Office at ipcshooting@paralympic.org no later than 6 months prior to the commencement 
of the competition. 

1.2 Applications submitted outside the given timelines or not completed in full will not be 
accepted. 

1.3 World Shooting Para Sport will announce its decision to approve the competition officially in 
writing. 

1.4 If approved, a 100 EUR (ex. VAT) sanctioning fee must be submitted by the LOC to IPC 
account. The LOC will be invoiced by World Shooting Para Sport. 

1.5 All approved competitions will appear in the World Shooting Para Sport Calendar. 

 

2 Minimum requirements 
2.1 Rules: the competition will be held according to current ISSF and World Shooting Para Sport 

Rules. 

2.2 Programme of events: refer to World Shooting Para Sport rule 1.2.2.1 
2.3 Time schedule: the time schedule should be developed by the LOC taking into consideration 

the number of firing points, expected number of athletes per event, type of targets (e.g. 
paper or electronic). The schedule needs World Shooting Para Sport prior approval before 
publishing.  

2.4 No. of days for classification, training & equipment control: two (2) days are required prior 
to the competition days. 

 

mailto:ipcshooting@paralympic.org
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2.5 Equipment: full set of gauges and instruments for both ISSF and World Shooting Para Sport 
equipment control must be provided (Note: if the LOC does not own World Shooting Para 
Sport equipment control gauges and instruments, please inform World Shooting Para Sport 
and the purchase or loan of such items can be arranged). 

2.6 Event viability: athletes from a minimum of three (3) NPCs must be entered by the final 
entries deadline. Otherwise an event is not considered viable and will be cancelled.  

2.7 Entries: the final entries list must be sent to World Shooting Para Sport office the day after 
the final entries deadline and not later than 4 weeks prior the start of the competition. The 
athlete’s SDMS ID number, international sport class and sport class status (if available) must 
be included in this list. 

2.8 Technical officials: the competition must be officiated by recognised ISSF and World 
Shooting Para Sport Judges. 
 Technical Delegate/Chief Judge (An ITO from outside the Host Country will be 

appointed by World Shooting Para Sport); 
 International Judge (ITOs from outside the Host Country will be appointed by World 

Shooting Para Sport, the number of ITOs to be appointed is outlined in World Shooting 
Para Sport Technical Rules an Regulations Appendix 1); 

 National Judges (to be selected by the LOC as per ISSF rules). 

2.9 Classification panel: an International classification panel will consist of two (2) International 
Classifiers and will be appointed by World Shooting Para Sport. For protest opportunities 2 
panels of two (2) International Classifiers each must be appointed as per the IPC 
Classification Code (total number of 4 classifiers). 

2.10 Results: the LOC must submit the results from all events to World Shooting Para Sport in 
electronic version in the standardised World Shooting Para Sport Results Template no later 
than 7 days after the end of the competition. Results recognition will follow the IPC 
Processes for rankings and records lists. 
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APPENDIX 3 
Overview of Level 2 (World Cup and Grand Prix) requirements 

 

1 Sanctioning Process 
1.1 Applications must be completed in full and submitted to World Shooting Para Sport Office 

at ipcshooting@paralympic.org no later than 12 months prior to the competition. 

1.2 Applications submitted outside the given timelines or not completed in full may not be 
accepted. 

1.3 If deemed necessary by World Shooting Para Sport, prior to a sanctioning decision a site 
visit may be required to be conducted by World Shooting Para Sport (at the LOC cost). 

1.4 A maximum of four (4) Level 2 competitions will be sanctioned per year. Priority for 
sanctioning will be given to World Cup competitions. 

1.4.1 World Shooting Para Sport 

1.5 World Shooting Para Sport will announce its decision to approve the competition officially in 
writing. 

1.6 If the competition is approved, a sanctioning fee must be paid by the LOC to IPC (LOC will be 
invoiced accordingly): 

 200 EUR (excluding VAT); 

1.7 All sanctioned competitions will appear in the World Shooting Para Sport Calendar. 

 

 

2 General requirements 
2.1 Rules: the competition will be held according to current ISSF and World Shooting Para Sport 

Rules. 

2.2 Programme of events:  
 Refer to World Shooting Para Sport rule 1.2.2.1 

2.3 Finals are required for all events (except R9 & P5) 

2.4 No. of days for classification, training & equipment control: two (2) days are required prior 
to the competition days. 

2.5 Minimum days of competition days:  
 For Programme 1: Five (5) days 
 For Programme 2: Three (3) days 
 For Programme 3: Three (3) days 

mailto:ipcshooting@paralympic.org
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2.6 Doping Control: A Doping Control Agreement (DCA) will be signed between the LOC and 
IPC. 

 

3 Entries 

3.1 The IPC Online entry system will be used for this event for athlete entries; other entry forms 
(i.e. Team Official registration, Transport and Accommodation booking - if required) should 
be distributed to teams along with the Competition Information Package (World Shooting 
Para Sport will send templates of these forms to the LOC).  

3.2 All Athletes are required to be licensed by the Final Entry deadline. 

3.3 The estimated number of participants World Shooting Para Sport are: 

World Cup Grand Prix 
Athletes: 100-180 Athletes: 80-120 
Team Officials: 40-90 Team Officials: 30-60 

3.3.1 Estimated number of wheelchair users World Shooting Para Sport: 
 Athletes = 50-60% of total number of athletes 
 Team officials = 2-3% of total number of team officials 

3.4 Event viability 

3.4.1 The minimum number of entries per event are:  
 Individual events: four (4) athletes from four (4) NPCs; 
 Team events: teams from a minimum of three (3) NPCs.  

3.4.2 If the minimum viability criteria is not met by the final entries deadline an event is not 
considered viable and will be cancelled.  

3.5 Competition Information Package (CIP) 

3.5.1 Competition Information Package (CIP) and entry forms should be sent to NPCs no 
later than 4 months prior to the competition start date. World Shooting Para Sport 
will distribute the information package and forms to NPCs, and also publish the 
information on the website (www.ipc-shooting.org/events).  

3.5.2 The CIP must include: 
 Deadlines for entry applications 
 Financial matters including full costs (entries, accommodation, etc) and bank 

transfer details  
 Transportation details including to/from airport and hotel  
 Accommodation details/options 
 Weapons import and visa procedures 
 Preliminary competition schedule 

http://www.ipc-shooting.org/events
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3.5.3 A CIP template will be sent to the LOC by World Shooting Para Sport. The CIP template 
should be completed by the LOC and sent to World Shooting Para Sport for approval, 
along with draft competition schedule. 

3.6 Fees 
3.6.1 Basic Entry Fee: a Basic Entry Fee shall be charged by the LOC to all participating 

athletes and team officials. This fee should be calculated by the LOC according to the 
approximate price per person for services during the competition, and a proposal sent 
to World Shooting Para Sport for approval. World Shooting Para Sport  

3.6.2 Event Entry Fees: in addition to the basic entry fee, the LOC will collect event entry 
fees of 10 EUR per athlete per individual entry and 20 EUR per team entry per event. 
These ‘event entry fees’ are to be paid to World Shooting Para Sport post-
competition. 

3.7 Deadlines:  
3.7.1 First Entry by Number: the competition first entry by number deadline must be set to 

minimum nine (9) weeks before the start of the competition; 

3.7.2 Final Entry by Name: the competition final entry deadline must be set to minimum 
five (5) weeks before the start of the competition.  

 

3.8 Bibs: Following the final entry deadline World Shooting Para Sport will prepare Athlete and 
Loader Bibs and send to the LOC for printing and distribution.  

 

4 Transport  
4.1 Transport (airport to hotel, and hotel to venue) must be provided for all appointed 

competition officials (Technical Officials, Classifiers, Management Team). 

4.2 If the LOC will provide transport (airport to hotel and/or hotel to venue) to Athletes and 
Team Officials a suitable number of accessible vehicles must be provided.  

 

5 Accommodation 
5.1 If the LOC will offer accommodation services to Athletes and Team Officials as part of the 

competition entry package, a suitable number of accessible rooms must be provided. 

o For information about accessibility considerations, refer to the IPC Accessibility 
Guide.  
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6 Venue  

6.1 General requirements (firing points, ranges specifications, etc) are as according to the ISSF 
rules. 

6.2 Equipment 
6.2.1 Electronic Targets are mandatory. Targets and results services must be provided by 

the World Shooting Para Sport Official Results & Target System Provider (see LOC 
obligation details at www.ipc-shooting.org/organisers); 

6.2.2 Full set of gauges and instruments for both ISSF and World Shooting Para Sport 
equipment control must be provided (Note: if the LOC does not own an World 
Shooting Para Sport equipment control gauges and instruments, please inform World 
Shooting Para Sport and the purchase or loan of such items can be arranged). 

6.3 Accessibility  

6.3.1 The venue must be accessible to wheelchair users, including ‘barrier-free’ access to 
the venue and field of play. 

6.3.2 A suitable number of accessible toilets must be available at the venue. 

6.4 Information services:  

6.4.1 A results board (for results display) must be provided on venue;  

6.4.2 A website must be provided for distributing documents and notices to delegations and 
officials; 

6.4.3 An information desk or notice board for competition information should be available 
to teams at the venue and official hotel (if applicable); 

6.4.4 It is strongly recommended by World Shooting Para Sport that the LOC provide free 
Wi-Fi services to participants across the venue. 

6.5 Meeting rooms and office facilities 

6.5.1 A large room or space must be allocated to be used for the Technical Meeting (there 
will be approximately 2 persons per participating country attending).  

6.5.2 An office for the Technical Delegate (and World Shooting Para Sport Manager, if 
attending), must be allocated. The allocated office must include access to internet, 
printer and photocopier.  

6.6 Classification 

6.6.1 For full requirements for Classification areas, please see the LOC Guidelines on the 
World Shooting Para Sport website: www.ipc-shooting.org/organisers   

 

http://www.paralympic.org/shooting/organisers
http://www.ipc-shooting.org/organisers
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7 Officials 
7.1 World Shooting Para Sport will appoint the necessary number of officials, and confirm the 

names to the LOC in writing. 

7.2 The LOC should budget to cover the following number of officials and relevant 
costs/services: 

Role Number of persons Period of attendance Services to be 
provided 

Technical 
Delegate 

1  Arrive: 2 days before start of 
Equipment Control/Training 

 Depart: Day after end of 
competition 

 Flights 
 Transport 
 Accommodation 
 Catering 

ITOs 3-8 (depending on competition 
programme) 

 Arrive: 1 day before start of 
Equipment Control/Training 

 Depart: Day after end of 
competition 

 Flights 
 Transport 
 Accommodation 
 Catering 

Chief Classifier 1  Arrive: 2 days before start of 
Classification 

 Depart: Day after end of 
classification 

 Flights 
 Transport 
 Accommodation 
 Catering 

Classifiers 1-3  
(depending on decision by WSPS 
of no.  of classification panels to 
be provided) 

 Arrive: 1 day before start of 
Classification 

 Depart: Day after end of 
classification 

 Flights 
 Transport 
 Accommodation 
 Catering 

WSPS Sport 
Manager 

1  Arrive: 1 day before start of 
Equipment Control/Training 

 Depart: Day after end of 
competition 

 Flights 
 Transport 
 Accommodation 
 Catering 

7.3 Juries 

7.3.1 World Shooting Para Sport will provide a list of appointments to the LOC following the 
official appointment process by World Shooting Para Sport.  

7.3.2 One member per Jury is to be provided by the LOC.  

7.4 National Technical Officials: an appropriate number (calculated as per ISSF Rules) are to be 
selected and appointed by the LOC. 

 
8 Protocol 

8.1 Medals 

8.1.1 The LOC must send the proposed medal design to World Shooting Para Sport for 
approval.  

8.1.2 Medal design must follow the World Shooting Para Sport brand guidelines and  
include:  
 Front:  Event logo & official event title 
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 Back: World Shooting Para Sport wordmark 
 Ribbon: plain or a design chosen by LOC (to be approved by World Shooting 

Para Sport). 
8.2 Victory Ceremonies 

8.2.1 Depending on the preference of the LOC, victory ceremonies can be scheduled 
following each final or at the end of every day. 

8.2.2 The Victory Ceremony area must accessible for wheelchair users. 

8.2.3 A back-drop and podium must be prepared for the ceremonies, and the designs must 
be sent to World Shooting Para Sport for approval.  

8.2.4 The LOC must provide the national anthems and the three (3) flags of each 
participating NPC (NOTE: total number of required flags per NPC can be finalised with 
World Shooting Para Sport following the final entry deadline). 

8.3 Opening and Closing Ceremonies 

8.3.1 Opening and Closing Ceremonies are optional.  

8.3.2 If an LOC wishes to plan an Opening and/or Closing Ceremony, plans must be 
approved by World Shooting Para Sport.  

 
9 Branding 
9.1 Any competition branding (including posters, banners, brochures, etc) must include the 

official event title and event logo World Shooting Para Sport.  

9.2 A design of all planned materials must be sent in good time to World Shooting Para Sport 
for approval.  



APPENDIX 4 
Bib templates 

  60 
APPENDIX 4 (Bib Templates) 2017 Edition 

 

__
__

__
__

__
__

__
__

_ 
23

0m
m

 (w
id

th
) _

__
__

__
__

__
__

__
__

_ 

APPENDIX 4 
Bib templates 

 

3.1 Athlete Bib Template 

 
    _____________________________ 280mm (length) __________________________ 
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3.2 Loader Bib Template 
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Weight
Rifle Pistol

[Tick] Code Rifle Pistol
R1 Rifle Pistol
R2 Rifle Pistol
R3 x
R4 x
R5 x
R6
R7
R8
R9

FTR1
FTR2
VIS
VIP

PT1
PT2 Mixed Trap Standng SG- L
PT3

[Tick] Code
P1
P2
P3
P4
P5 Butstock 170mm

FTP

Date

COMPETITION

SH ____

SH2 SUPPORT STAND

PISTOL

Size

CHAIRS

Form

Upholstering 

PISTOL
Para trap
Vest
Cap
Glasses 

LAST NAME SPORT CLASSGENDER FIRST NAME

 Type

START NO.NPC ATHLETE ID NO.

Serial No. Check / SignMISCELLANEOUS
Compensating block

Male   /   Female

(a) tick to indicate your Participating Event(s)
RIFLE

PARTICIPATING EVENT ATHLETE FIREARM(S):  
Manufacturer

Event name
Men's 10m Air Rifle Standing SH1

LED Target

WSPS -SPECIFIC EQUIPMENT 
ATHLETE TO COMPLETE: ISSF OR WSPS JUDGE TO COMPLETE: WSPS JUDGE (ONLY) TO COMPLETE:

Trigger extension/adaption
Strapping

TABLES Check / Sign

Women's 10m Air Rifle Standing SH1
Mixed 10m Air Rifle Prone SH1
Mixed 10m Air Rifle Standing SH2

APPENDIX 5: WORLD SHOOTING PARA SPORT (WSPS) EQUIPMENT CONTROL SHEET

PART A PART B PART C

Check / Sign

Check / Sign
Yoke (rifle holder)
Point of balance

Prosthesis

Visible Free Height
Check / Sign

RIFLE

Mixed 10m Air Pistol Standard SH1

Mixed 50m Rifle Prone SH2

Event name
Men's 10m Air Pistol SH1 
Women's 10m Air Pistol SH1 
Mixed 25m Pistol SH1
Mixed 50m Pistol SH1

Spring flexibility

VI Equipment
Check / Sign 10cm block/table (kneeling support)

Mixed 10m Air Rifle Prone SH2
Mixed 50m Rifle Prone SH1
Men's 50m Rifle 3 Positions SH1
Women's 50m Rifle 3 Positions SH1

Headphone
ISSF FIREARMS & EQUIPMENT

Angle

Shape

Loading Device (Pistol)Aiming Device

Strapping 10cm max  

Prone table
Chair Without Back rest

Side Blinder 60mm

Check / Sign

Check / Sign

Backrest

Shooting chair / High stool 
Side posts and armrests

Backrest slack

Falling Target Pistol SH1

DateISSF Judge SignatureAthlete Signature DateWSPS Judge Signature

Standards for all Rifles
Rifle Visor or cap including Front Blinders

Standards for all Pistols
Shooting gear, including Front Blinders
APPAREL Check / Sign

Kneeling roll

Mxed 10m Rifle Prone

Mixed Trap Seated SG-L

Mixed Trap Standing SG-U

Trousers (use separate form for measurements)
Footwear
Gloves

REMARKS (if required): REMARKS (if required): REMARKS (if required):

Falling Target Rifle SH1
Falling Target Rifle SH2

Para-Trap Jacket (use separate form for measurements) Opaque Glasses

Mixed 10m Rifle Standing
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Vedlegg 6 
Avtrekkerforlengelser og tilpasninger 

 
Iht. ISSFs regler er avtrekkerens stil/form et personlig valg når valgene holder seg innenfor 
grensen for gitte dimensjoner (som nedfelt i ISSFs art. 7.4.4.2, bokstav D ‘Forskjeftets 
dybde’ og bokstav I ‘Forskjeftets totale tykkelse (bredde)’. Definisjon på avtrekkerens form er 
ikke gitt. 
 

• Avtrekksforlengere: Avtrekkere som har endringer, sammenliknet med standard 
avtrekkere, men er innenfor dimensjonene gitt i ISSFs art. 7.4.4.2 og er beskyttet 
av en avtrekkerbøyle. 

• Avtrekkstilpasninger: Avtrekkere som har endringer, sammenliknet med 
standard avtrekkere som er utenfor avtrekkerbøylen og dimensjonene gitt i art. 
7.4.4.2 i ISSFs regler.  
o Skyttere må ha en medisinsk grunn for å benytte seg av 

avtrekkertilpasninger;  
o De må gjennomgås og godkjennes av et WSPS-klassifiseringsutvalg i løpet 

av en teknisk sesjon (i samråd med Teknisk Delegert når det gjelder sikker 
bruk av den foreslåtte avtrekkertilpasningen) og noteres på utøverens 
klassifiseringskort og lisenskortet.  

  
 
 
For å bidra til å forstå forskjellene viser de neste sidene noen eksempler i form av bilder og 
forklaringer. 
 
 

 

Avtrekkerforlengelse: Avtrekkeren er 
innenfor dimensjonene gitt i ISSFs art. 
7.4.4.2 og er beskyttet av en 
avtrekkerbøyle.  
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Avtrekkerforlengelse: Avtrekkeren er 
innenfor dimensjonene gitt i ISSFs art. 
7.4.4.2 og er beskyttet av en 
avtrekkerbøyle. 

  

 

Avtrekkertilpasning: Avtrekkeren er 
utenfor avtrekkerbøylen og utenfor 
dimensjonene gitt i ISSFs art. 7.4.4.2. 

 

Avtrekkertilpasning: Avtrekkeren er 
utenfor avtrekkerbøylen og utenfor 
dimensjonene gitt i ISSFs art. 7.4.4.2. 
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Avtrekkertilpasning: Det er ingen 
avtrekkerbøyle. 

 

Avtrekkertilpasning: Avtrekkeren er 
utenfor avtrekkerbøylen og utenfor 
dimensjonene gitt i ISSFs art. 7.4.4.2. 

 

Avtrekkertilpasning: Avtrekkeren er 
utenfor avtrekkerbøylen og utenfor 
dimensjonene gitt i ISSFs art. 7.4.4.2. 
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2  Støtte på øvre del – Gaffelen (U-formet boks) 
 

 

 

 

 

  
Max. vekt: 200 gram 

10mm 

 
30mm 

ISSF art. 7.4.4.2, bokstav I + 10mm = 60mm + 10mm  

  

80mm 

30mm 
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3 Framgangsmåte ved kontroll (Art. 2.9.13) 
 

3.1 0-punkt 
En 250 grams målestang brukes til å fastsette 0-punktet.  

 
 

3.2 Fleksibilitet i fjærer 
En 720 grams målestang brukes til å angi fjærfleksibilitet: 
 Svak (a) fjær: minimum 35mm fleksibilitet 
 Sterk (b) fjær: minimum 25mm fleksibilitet 

 

 
 

 

 

 

 

 

Avstandsindikatorer 
for 25mm & 35mm 

Målestang for 0-punkt 

25mm eller 35mm 

Målestang for 0-punkt 

Målestang fjærfleksibilitet 
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VEDLEGG 8 
P5 10 m Luftpistol - Standardøvelsen 

 
1 Generelt 
1.1 Alle 4.5 mm (.177) våpen som drives med komprimert luft eller gass kan benyttes. 
1.2 Våpnene som benyttes i 10 m femskuddsøvelsen må ha magasin som kan lades 

med fem (5) kuler.  
 

2 Konkurransen 
2.1 Skytterne får  tre (3) minutters forberedelsestid.  
2.2 Klarstilling:  

2.2.1 Før hver serie må skytteren senke armen. Våpenet kan hvile på benken eller 
skytebordet.  

2.2.2 Våpenet må ikke heves eller løftes slik at det peker mot skivene før kommando 
START.  

2.3 En serie anses å ha startet i det øyeblikket kommando KLAR gis. Skudd avgitt etter 
at kommando KLAR er gitt teller i konkurransen.  

2.4 Før hver konkurranseserie starter kan skytteren  avgi en (1) prøveserie à fem (5) 
skudd på 10 (ti) sekunder.  

2.5 All skyting (prøve-og konkurranseserier) skal skje på kommando. Skyttere  på 
samme baneseksjon må avgi skudd samtidig, men arrangøren kan ordne det slik at 
skyttere på flere enn en baneseksjon kan avgi skudd samtidig under felles 
kommando.  

2.6 Øvelsen består av førti (40) konkurranseskudd. 
2.7 Øvelsen er fordelt på serier à fem (5) skudd, hver på ti (10) sekunder. I hver serie 

avgis fem (5) skudd mot en (1) standard luftpistolskive (jfr. ISSFs art. 6.3.2.6) 
innenfor den tidsbegrensning som er gitt for serien.  
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2.8 Kommandoer 
2.8.1 Når standplasslederen gir kommando LADNING må skytterne innen ett (1) 

minutt forberede seg til serien.  
2.8.2 Etter  ett (1) minutt gir standplasslederen kommandoene:  

KLAR 
Sju (7) sekunder etter KLAR 
START (signalet for å avgi skudd) 
Etter ti (10) sekunder STOPP 
Skudd avgitt etter kommando STOPP dømmes bom (0). 

2.8.3 Skytetiden kontrolleres med stoppeklokker. 
2.8.4 Uriktige banekommandoer  
2.8.4.1 Ønsker en skytter å protestere fordi det er gitt uriktig kommando og/eller  

fordi standplasslederen ikke har opptrådt korrekt, skal han/hun holde 
våpenet rettet mot skivene (eller sikre det i ladeinnretningen/ladestativet) og 
løfte den ledige hånden. Så snart serien er fullført skal han/hun informere 
standplasslederen  eller et jurymedlem.  

2.8.4.2 Godtas påstanden skal skytteren få avgi serien.  
2.8.4.3 Hvis påstanden ikke godtas kan skytteren få avgi serien, men skal straffes 

med trekk av to  (2) poeng fra resultatet i den serien. 
2.8.4.4 Har skytteren avgitt skudd etter uriktig kommando og/eller upassende 

opptreden skal protesten ikke godtas. 
2.9 Dømming 

2.9.1 Alle skudd som avgis i løpet av skytetiden på ti (10) sekunder skal dømmes. 
For tidlig og for sent avgitte skudd dømmes bom (0). 

2.9.2 Poenglikhet 
2.9.2.1 Poenglikhet på de tre (3) første plassene avgjøres ved omskyting. 

Omskytingen består av en prøveserie à fem (5) skudd på ti (10) sekunder, 
etterfulgt av en (1) serie à fem (5) skudd på ti (10) sekunder. Omskytingen 
fortsetter til ingen lenger står likt.  

2.9.2.2 Poenglikhet på fjerde plass og lavere avgjøres ved å telle tilbake i fem (5) 
skudds serier. Hvis det fortsatt er poenglikhet skal skytterne rangeres likt.  
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2.10 Avbrytelser 
2.10.1 Hvis skytingen blir avbrutt på grunn av sikkerhet eller tekniske forhold som ikke 

kan lastes skytteren:  
2.10.1.1 Varer avbruddet i mer enn femten (15) minutter, skal juryen innvilge en 

ekstra prøveserie à fem (5) skudd. 
2.10.1.2 I 10 m luftpistol standardøvelsen skal den avbrutte serien annuleres og 

skytes om. Serien som skytes om skal noteres og resultatet godskrives 
skytteren.  

2.10.1.3 All tilleggstid som tildeles av juryen eller standplasslederne skal noteres klart 
og tydelig på resultatførerens resultatkort og på resultattavlen med angivelse 
av årsak og slik at det er godt synlig for skytteren. 

2.11 Forstyrrelser 
2.11.1 Påstår en skytter at han er blitt forstyrret under avgivelse av et skudd skal han 

rette våpenet mot skivene (eller sikre det i ladeinnretningen/ladestativet) og 
omgående informere standplasslederen eller juryen ved å løfte den ledige 
hånden, uten å forstyrre de andre skytterne.  

2.11.2 Godtas påstanden:  
2.11.2.1 Må serien annuleres og skytteren kan skyte serien på nytt. 
2.11.3 Hvis påstanden ikke godtas: 
2.11.3.1 Har skytteren fullført serien skal skuddet eller serien godskrives skytteren. 
2.11.3.2 Har skytteren ikke fullført serien på grunn av den påståtte forstyrrelsen kan 

han/hun skyte om serien.  
2.11.4 Dømming og avstraffelse er slik: 
2.11.4.1 Summen av de fem (5) laveste treffverdiene på skiven noteres som 

resultatet. 
2.11.4.2 To (2) poeng skal også trekkes fra den serien som er skutt om.  
2.11.4.3 I alle omskytingsserier skal alle fem (5) skudd avgis mot skiven. Skudd som 

ikke avgis eller ikke treffer skiven skal dømmes bom (0). 
 



VEDLEGG 8 
P5 10m Luftpistol Standard  

VEDLEGG 8 (P5 10m Luftpistol Standard)   72 
 

2.12 Funksjoneringsfeil 
2.12.1 Hvis et skudd ikke avgis på grunn av funksjoneringsfeil og skytteren ønsker å 

påberope seg funksjoneringsfeil, skal han rette våpenet mot skivene, beholde 
grepet og omgående informere standplasslederen ved å løfte den ledige 
hånden, uten å forstyrre de andre skytterne. 

2.12.1.1 En skytter kan prøve å rette en funksjoneringsfeil og fortsette serien, men 
etter at å ha prøvd å rette feilen kan han ikke påberope seg GODKJENT 
FUNKSJONERINGSFEIL med mindre årsaken er at en del av våpenet er så 
skadet at det ikke funksjonerer.  

2.12.1.2 Intreffer en funksjoneringsfeil i prøveserien skal den ikke registreres som en 
funksjoneringsfeil. Prøveserien kan fullføres. (Jfr. ISSFs art. 8.9.1). 

2.12.1.3 Det antall skudd som allerede er avgitt må noteres og serien kan skytes om. 
2.12.1.4 Dersom det er en GODKJENT FUNKSJONERINGSFEIL kan det tillates at 

den skytes om. Omskyting kan kun tillates en gang i en 40-skudds øvelse. 
2.12.2 Dømming: GODKJENT FUNKSJONERINGSFEIL  
2.12.2.1 De fem (5) laveste treffverdiene av alle avgitte skudd på skivene summeres 

og noteres som resultat. Skytteren må avgi alle fem (5) skuddene mot skiven 
under omskytingen. Skudd som ikke avgis, eller som ikke treffer skiven i 
omskytningsserien, dømmes bom (0). 
 (Hvis det benyttes papirskiver skal det settes opp ny skive før omskytingen). 

2.12.3 Dømming: IKKE GODKJENT FUNKSJONERINGSFEIL 
2.12.3.1 Summen av treffverdiene på skiven noteres som resultat. 
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3 Andre spesifikasjoner 
Antall prøveskudd En (1) serie à fem (5) skudd på 10 (ti) sekunder  

Skiver Jfr. ISSF regler, art. 6.3.2.6 

Dømming Etter hver femskuddsserie  

Konkurranseskudd Åtte (8) serier à fem (5) skudd  

Konkurransetid 10 (ti) sekunder for hver serie 

Forberedelsestid Tre (3) minutter 

Maksimal våpenvekt 1500 g 

Minimum avtrekksvekt 500 g 

Maksimal løpslengde – Siktets 
radius 

Kun boksens størrelse, 420 mm x 200 mm x 50 mm 

Grep  Ingen del av skjeftet eller tilbehøret skal omslutte hånden. 
Håndstøtten skal ha en vinkel til grepet på minst 90 grader. 
Oppadgående krumming av hånd-og/eller tommelstøtten og/eller 
nedadgående krumming på motsatt side av tommelen er forbudt. 
Tommelstøtten må tillate tommelen å bevege seg fritt oppover. Krum 
overflate på skjeftet eller ramme, inkludert nedre hånd-og/eller 
tommelstøtte i lengdeaksen på våpenet, er imidlertid tillatt.  

Andre spesifikasjoner  Magasin ladet med fem (5) kuler.  
 Munningsbrems og perforerte løpsforlengere er tillatt.  
 Våpenet skal veies med alt tilbehør, inkludert balansevekter og tomt 

magasin. 
 En produksjonstolleranse på 0,0 mm + 1,0 mm i den rektangulære 

målekassens dimensjoner er tillatt. Våpenet kan måles uten magasin. 
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5-8 Deltagere 9-12 Deltagere 13-16 Deltagere
Plass 1 Plass 1 Plass 1
Plass 3 Plass 4 Plass 5
Plass 5 1 Plass 7 1 Plass 9
Plass 7 2 Plass 10 2 Plass 13 1

1 2
Plass 2 1 Plass 3 1 2 Plass 3
Plass 4 2 Plass 6 Plass 7 1
Plass 6 Plass 9 Plass 11 2 1
Plass 8 Plass 12 2 1 Plass 15 2

2
Plass 2 1 Plass 4 1
Plass 5 2 Plass 8 2
Plass 8 Plass 12 1
Plass 11 Plass 16 2

Plass 2 1
Plass 6 2
Plass 10
Plass 14

17-20 Deltagere 21-24 Deltagere
Plass 1 Plass 1
Plass 6 Plass 7
Plass 11 Plass 13
Plass 16 1 Plass 19 1

2 2
Plass 3 Plass 3
Plass 8 1 Plass 9 1
Plass 13 2 1 Plass 15 2
Plass 18 2 Plass 21 1

2
Plass 5 1 Plass 5
Plass 10 1 Plass 11 1
Plass 15 1 2 Plass 17 1 1
Plass 20 2 Plass 23 2 2

1
Plass 4 1 2 Plass 6 1 1
Plass 9 2 Plass 12 2 2
Plass 14 Plass 18 2
Plass 19 2 1 Plass 24

2 1
Plass 2 1 Plass 4 2
Plass 7 2 Plass 10
Plass 12 Plass 16 1
Plass 17 Plass 22 2

Plass 2 1
Plass 8 2
Plass 14
Plass 20

25-28 Deltagere 29-32 Deltagere
Plass 1 Plass 1
Plass 8 Plass 9
Plass 15 Plass 17 1
Plass 22 1 Plass 25 2

2
Plass 3 Plass 3 1
Plass 10 1 Plass 11 2
Plass 17 2 1 Plass 19 1
Plass 24 2 Plass 27 2

Plass 5 1 Plass 5 1
Plass 12 2 Plass 13 2
Plass 19 1 Plass 21 1
Plass 26 2 Plass 29 2

Plass 7 1 1 Plass 8 1
Plass 14 2 2 Plass 15 2
Plass 21 Plass 23 1
Plass 28 1 Plass 31 2

2
Plass 6 Plass 7 1
Plass 13 Plass 16 2
Plass 20 1 Plass 24 1
Plass 27 2 Plass 32 2

Plass 4 1 1 Plass 6 1
Plass 11  2 Plass 14 2
Plass 18 Plass 22 1
Plass 25 Plass 30 2

2 1
Plass 2  2 Plass 4 1
Plass 9 1 Plass 12 2
Plass 16 2 Plass 20 1
Plass 23 Plass 28 2

Plass 2 1
Plass 10 2
Plass 18
Plass 26



 

International Paralympic Committee 
 

Adenauerallee 212-214 Tel. +49 228 2097-200                         www.paralympic.org/shooting 
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VEDLEGG 10 
Athlete Epilepsy Declaration  

To be completed by all athletes and uploaded to the Athlete’s SDMS profile by 01 February 
each season. 
 
NPC  
SDMS ID No.  
Last Name  
First Name  

 
Please check the appropriate statement: 

☐ I hereby declare that I have not been medically diagnosed with any form of epilepsy. 
☐ I hereby declare that I have been medically diagnosed with epilepsy, but my condition is 

stable and I am free of any epileptic fit/seizure or epilepsy-related episode over the 
period of the last 12 months. 
Please state type of epilepsy you have been diagnosed with: 
 
 

☐ I hereby declare that I have been medically diagnosed with epilepsy, and that have 
suffered an epileptic fit/seizure or epilepsy-related episode over the period of the last 12 
months. 
Please state type of epilepsy you have been diagnosed with, and date and details of the 
epileptic fit/seizure or epilepsy-related episode: 
 
 
 

 

Athlete signature  

NPC Representative 
signature  

NPC Stamp  

Date  
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VEDLEGG 11 
VI Tekniske spesifikasjoner - Skyting 
 
1 Krav til sikteutstyr  
1.1 Godkjente leverandører 

1.1.1 Følgende er godkjente leverandører til WSPS VI konkurranser: 
EKO-AIMS  type:  VIS500 1.1 

  VIASS   type: VIASS PRO artikel nr 10034 
 

2  LED-krav 
2.1 LED-måling 

1. Det må være en 5 mm IR LED med bølgelengde mellom 850 og 920 nm 
på et utgangsnivå på > 50 % strålingskraft (se bilde nedenfor).  

 

 

 

Fig. 9 – Relativ strålingskraft versus bølgelengde 
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2.2 LED-posisjon 
2.3 Det  infrarøde (IR)-lysemitterende diode (LED) må være 60 mm rett under rifleskivens 

sentrum. 
SIUS spesialiserte IR-enhet for type LS10 eller HS10 drives av systemet. 

 

2.3.1 IR-lampen er over den grønne LED-lampen. Den grønne LED-lampen må være 
på slik  at juryens medlemmer  kan  se om IR-lampen er i funksjon. 

 

60 mm 
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2.4 LED-innsats 
2.4.1 IR-lampen er en enhet som kan festes til forsiden av den  elektroniske 

skiverammen. 
2.4.2 Det kan være en universell type eller en spesialisert type som tilbys av den 

elektroniske skiveprodusenten. 
2.4.3 Tilførsel av strøm til IR-lampen skjer via direkte tilkobling til den elektroniske 

skiven eller av en egen USB-strømkilde. 
Denne passer på alle elektroniske skiver 

 

2.4.4. De  universelle IR-enhetene er tilgjengelige og passer til SIUS, Megalink og 
Meytonskiver. 

2.4.5 De universelle typene må monteres i  nedre venstre hjørne av rammen og drives 
av en USB-lader eller batteribank. 
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Et eksempel på en universell IR-enhet, montert på et Meyton-skive som drives av en USB. 
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12. 10 m luftrifle og luftpistol, blandede lagøvelser  

12.1. Generelle konkurranseregler 
12.1.1. Øvelser 

Dette vedlegget (12) fastsetter spesielle tekniske regler for disse øvelsene:  
10 m luftrifle, blandede lag (stående stilling) 
10m luftpistol, blandede lag  

12.1.2. Lagsammensetning 
Blandede lag må være nasjonale lag (ikke blandede nasjoner) med to (2) 
lagmedlemmer, en mann og en kvinne. Begge lagmedlemmene bør ha på seg 
matchende konkurransebekledning i nasjonale farger og med nasjonal 
identifikasjon.  

12.1.3. Påmelding av lag 
Nasjonene kan maksimalt melde på to (2) lag til en konkurranse. 
Påmeldingsavgiften for hvert lag er EUR 170. Senest kl. 12:00 to dager før 
konkurransen for blandede lag finner sted kan lagmedlemmer byttes ut med 
andre utøvere som er påmeldt til konkurransen. 

12.1.4 Konkurransens format 
10 m blandede lagøvelser består av to (2) deløvelser:  
1. Kvalifiseringskonkurranse 
2. Finale  

 

12.1.5 Lagresultater 
Lagresultater og rangering i blandede lagøvelser baseres på de to lagdeltakerenes 
sammenlagtresultater.  

12.1.6 Coaching 
Under kvalifiseringskonkurransen vil coaching avgjøres i samsvar med ISSFs 
regler (ikke-verbal (stille) coaching er tillatt). Når kommentarer fra annonsøren 
finner sted kan hver trener gå til sine skyttere på standplass og snakke med dem 
(en gang i hver finale) i maksimalt tretti (30) sekunder. Ansvarlig jurymedlem må 
kontrollere at tidsbegrensningen overholdes. 

12.1.7 Funksjoneringsfeil 
Funksjoneringsfeil i kvalifiseringskonkurransen og finalen skal avgjøres i samsvar 
med ISSFs regler. Utøvere kan bare ha en funksjoneringsfeil i hver deløvelse 
(kvalifiseringskonkurransen og finalen), enten GODKJENT eller IKKE 
GODKJENT.  

12.1.8 Klager på elektroniske skiver og protester på resultater  
Klager på elektroniske skiver under kvalifiseringskonkurranser og finaler skal 
avgjøres i samsvar med ISSFs regler.  

12.1.9 Protester 
Protester under kvalifiseringskonkurranser og finaler skal avgjøres i samsvar med 
ISSFs regler.   

12.1.10 Seiersseremonier 
Seiersseremonier for blandede lagøvelser skal avholdes I samsvar med ISSFs og 
WSPS’ regler.  
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12.2. Kvalifiseringskonkurransen 

12.2.1 Lokalisering 
Kvalifiseringskonkurranser for blandede lag arrangeres på kvalifiseringsbanen, i 
ett eller flere skytelag. 

12.2.2 Startliste 
De to medlemmene på hvert lag må plasseres på standplasser ved siden av 
hverandre, den mannlige utøveren til høyre og den kvinnelige utøveren til venstre. 
Et dataprogram vil i samsvar med ISSFs regler vilkårlig fordele standplasser til 
lagene. Lag fra samme nasjon kan ikke settes ved siden av hverandre. 

12.2.3 Kalle utøverne til standplass 
For hvert kvalifiseringslag skal banesjefen kalle utøverne til standplasslinjen fem 
(5) minutter før forberedelses- og prøveskuddsperioden starter.  

12.2.4 Forberedelses- og prøveskuddsperiode 
Utøverne skal gis en ti (10) minutters forberedelses- og prøveskuddsperiode før 
kvalifiseringskonkurransen starter. Den etterfølges av en tretti (30) sekunders 
pause for å omstille skivene. I løpet av forberedelses- og prøveskuddsperioden vil 
annonsøren forklare konkurransens format for tilskuerne og presentere de 
konkurrerende lagene. 

12.2.5 Antall konkurranseskudd og tidsbegrensning  
I kvalifiseringskonkurransen skal hvert lagmedlem avgi førti (40) 
konkurranseskudd (åtti (80) totalt for hvert lag) med en tidsbegrensning på 50 
minutter. Kvalifiseringsrunden skal gjennomføres i samsvar med ISSFs regler. 

12.2.6 Dømming  
I kvalifiseringskonkurransen 10 m luftrifle blandede lag anvendes 
desimaldømming. I kvalifiseringskonkurransen 10 m luftpistol blandede lag 
dømmes hele treffsoner. 

12.2.7 Rangering av lag 
Lagene skal rangeres iht. sine lagresultater. Ved poenglikhet på lagresultatene 
(summen av de to lagmedlemmenes resultater) skal ISSFs regler anvendes.  

12.2.8 Kvalifisering til finale 
De fem (5) høyest rangerte lagene fra kvalifiseringskonkurransen går videre til 
finalen.  

12.3. Finalen 
12.3.1. Lokalisering 

Om mulig skal finaler i 10m luftrifle og luftpistol blandede lag arrangeres på en 
finalebane. Resultatmonitorer må være synlige for alle utøverne på 
konkurransearenaen (FOP).  

12.3.2. Finalefunksjonærer 
Gjennomføring og overvåkning av finaler for blandede lag skal utføres iht. ISSFs 
regler.  

12.3.3. Startlister 
De fem (5) lagene i finalen skal etter loddtrekning plasseres på de ti (10) 
standplassene på finalebanen. Lagmedlemmer skal skyte på standplasser ved 
siden av hverandre. Når lagene melder seg (30 minutter før starttid), må laglederen 
informere konkurransejuryen om hvilket lagsmedlem som skal avgi skudd på 
venstre og høyre standplass.    
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12.3.4 Dømming 
Oppnådde poeng fra kvalifiseringskonkurransen videreføres ikke. Finalen starter 
med 0 poeng. Konkurranseskudd i finaler (både rifle og pistol) avgjøres ved 
desimaldømming.  

12.3.5 Klager på elektroniske skiver i finaler 
Dersom et lagmedlem eller en trener klager, eller en banefunksjonær eller 
jurymedlem observerer at en papirstrimmel ikke trekker fram som forutsatt, skal 
banesjefen stoppe prøveskuddsperioden eller konkurransen, anmode teknisk 
ansvarlig om å rette feilen og så fortsette konkurransen.  
Dersom et lagsmedlem klager over at skiven ikke registrerer avgitte skudd, eller 
viser en uventet null (0) eller bom (0) (savnet skudd) må følgende skritt tas: 
a) Juryen og standplasslederen må notere tidspunktet da klagen ble framsatt; 
b) Standplasslederen må forhindre at det andre lagmedlemmet avgir skudd og 

instruere skytteren som har den aktuelle skiven om å avgi et ekstraskudd. 
Registreres skuddet skal standplasslederen instruere laget om å fullføre 
serien/skuddet og innvilge 60 sekunders tilleggstid. Verdien av 
ekstraskuddet skal telle og det savnede skuddet ignoreres. 

c) Registreres ikke ekstraskuddet må standplasslederen instruere laget med 
den aktuelle skiven om å stoppe konkurransen. Når serien/skuddet er avgitt 
må juryen stoppe konkurransen og instruere teknisk ansvarlig(e) om å 
reparere eller erstatte skiven.  

d) Når skiven er reparert eller erstattet må alle lagene innvilges to (2) minutter 
til et ubegrenset antall prøveskudd. Laget som hadde den aktuelle skiven 
skal så fullføre serien/skuddet på den tiden som var igjen da avbruddet 
inntraff, pluss 60 sekunders tilleggstid. Når de har fullført seriene kan 
konkurransen fortsette. 

12.3.6 Frammøte på banen og starttider 
Starttiden for finaler er når banesjefen gir kommando for første konkurranseserie. 
Lagene som er kvalifisert til finale skal melde seg på finalebanens 
forberedelsesområde minst tretti (30) minutter før fastsatt starttid med begge 
lagmedlemmene, en trener og alt nødvendig utstyr. Som straff vil to (2) poeng bli 
trukket fra resultatet av første konkurranseserie hvis en eller begge 
lagmedlemmene ikke melder seg i tide. Dersom det er bestemt at 
seiersseremonien skal finne sted etter finalen må alle skytterne møte med en 
nasjonal laguniform som passer for en seiersseremoni. Juryen må så raskt som 
mulig etter at hver utøver har ankommet fullføre utstyrskontroller i 
frammøteperioden. Lagmedlemmene og trenerne må få lov til å sette fra seg rifler 
eller pistoler på tildelte standplasser på finalebanen minst atten (18) minutter før 
fastsatt starttid. Lagene og deres trenere må være oppstilt i standplassrekkefølge 
minst tolv (12) minutter før fastsatt starttid. 

12.3.7 Innta standplass 
Banesjefen kaller de skytterne som skal delta i finalen til standplass med 
kommando: SKYTTERNE BES INNTA STANDPLASS. Skytterne må da stoppe 
all aktivitet og vende seg med fronten mot tilskuerne når banesjefen annonserer: 
MINE DAMER OG HERRER, VÆR VENNLIG Å ØNSKE DELTAKERNE I 10 m 
LUFTRIFLE/LUFTPISTOL BLANDEDE LAG VELKOMMEN TIL FINALEN. Etter 
en pause, hvor de gis applaus, gir banesjefen kommando INNTA PLASSENE. 
Skytterne må da snu seg og gå direkte til sine tildelte standplasser.  
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12.3.8 Forberedelses- og prøveskuddsperiode  
Etter ett (1) minutt gir banesjefen kommando: FEM (5) MINUTTER TIL 
FORBEREDELSER OG PRØVESKUDD...START. Etter fire (4) minutter og tretti 
(30) sek. annonserer banesjefen 30 SEKUNDER. Etter fem (5) minutter gir han 
kommando STOPP...TØM VÅPEN. 

12.3.9 Presentasjon av lagene i finalen 
Etter kommando STOPP…TØM VÅPEN må finalistene tømme sine våpen og sette 
inn sikkerhetsflagg. Riflefinalistene kan forbli i stilling under presentasjonene, med 
de skal senke våpenet fra skulderen, holde dem nede mens presentasjonen pågår 
og snu seg mot tilskuerne. Pistolfinalistene må legge ned våpenet og snu seg mot 
tilskuerne for å bli presentert. En standplassleder skal bekrefte at våpnenes 
mekanisme er åpen, med sikkerhetsflagg satt i. Når finalistenes våpen er 
kontrollert vil annonsøren i samsvar med ISSFs regler presentere finalistene, 
banesjefen og ansvarlig jurymedlem. Etter presentasjonen gir banesjefen 
kommando INNTA STANDPLASS.  

12.3.10 5-skudds konkurranseserie 
Finalen begynner med at hvert lagmedlem avgir tre (3) 5-skuddsserier (totalt 10 
skudd for hvert lag på hver serie, totalt 30 skudd for hvert lag). I hver serie skal 
lagmedlemmene avgi skudd annenhver gang (jfr. art. 12.3.3). Skytteren til venstre 
avgir skudd først, deretter skytteren til høyre (V-H-V-H-V-H, osv.) Begge skytterne 
må lade og innta skytestillingen etter at kommando LADNING er gitt, men 
skytteren til høyre må ikke avgi skudd før skytteren til venstre har avgitt skudd. 
Lagene har 300 sekunder til å avgi 2 x 5 skudd. Som straff vil to (2) poeng bli 
trukket fra lagets resultat dersom det avgis skudd utenom rekkefølge.  

12.3.11 5-skudds konkurranseserie - Framgangsmåte 
60 sekunder etter kommando INNTA STANDPLASS. Banesjefen gir kommando 
FOR NESTE KONKURRANSESERIE…LADNING. Etter 5 sekunder gir 
banesjefen kommando START.  
Etter 300 sekunder, eller når alle finalistene har avgitt fem (5) skudd gir banesjefen 
kommando STOPP.  
Umiddelbart etter kommando STOPP gir annonsøren i 15 – 20 sekunder 
kommentarer til lagenes nåværende rangering og bemerkelsesverdige resultater. 
Individuelle resultater kommenteres ikke.  
Umiddelbart etter at annonsøren er ferdig gir banesjefen kommando FOR NESTE 
KONKURRANSESKUDD…LADNING. Denne sekvensen fortsetter til alle 
lagmedlemmene har avgitt tre (3) 5-skudds serier.  

12.3.12 Enkeltskuddskonkurranse 
Når hvert lag har avgitt 3 x 10 skudd (30 skudd for hvert lag) begynner 
enkeltskuddskonkurransen, hvor hvert lagmedlem avgir ett (1) skudd. Skytteren til 
venstre avgir skudd først, deretter skytteren til høyre. Lagene har 60 sekunder til å 
avgi sine to enkeltskudd. Som straff vil to (2) poeng bli trukket fra lagets resultat 
dersom det avgis skudd utenfor rekkefølge. Når hvert lagmedlem har avgitt to (2) 
enkeltskudd vil første eliminasjon skje. Lagenes plassering avgjøres slik:  
a) Når hvert lagsmedlem har avgitt 17 skudd (15+2) elimineres laget på 5.plass.  
b) Når hvert lagsmedlem har avgitt 19 skudd (15+2+2) elimineres laget på 

4.plass.  
c) Når hvert lagsmedlem har avgitt 21 skudd (15+2+2+2) elimineres laget på 

3.plass og bronsemedaljørene kåres.  
d) Når hvert lagsmedlem har avgitt 24 skudd (15+2+2+2+3) kåres gull-og 

sølvmedaljørene.  
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12.3.13 Enkle konkurranseskudd - Framgangsmåte 
Umiddelbart etter at annonsøren er ferdig med å kommentere rangering og 
poengsummer etter de tre (3) 5-skuddsseriene gir banesjefen kommando FOR 
NESTE KONKURRANSESKUDD…LADNING. Etter fem (5) sekunder gir 
banesjefen kommando START. 
a) Etter 60 sekunder, eller når alle finalistene har avgitt ett (1) skudd, gir 

banesjefen kommando STOPP.  
b) Umiddelbart etter kommando STOPP skal annonsøren i 15-20 sekunder 

kommentere lagenes nåværende rangering og bemerkelsesverdige 
resultater. Individuelle resultater annonseres ikke.  

c) Umiddelbart etter at annonsøren er ferdig gir banesjefen kommando FOR 
NESTE KONKURRANSESKUDD…LADNING og denne 
enkeltskuddssekvensen fortsetter. Når alle gjenværende lag har avgitt to (2) 
enkeltskudd (totalt 2 x 17 skudd) elimineres laget på 5. plass. 

d) Når alle gjenværende lagmedlemmer har avgitt to (2) enkeltskudd til (totalt 2 
x 19 skudd) elimineres laget på 4. plass. 

e)  Når alle gjenværende lagmedlemmer har avgitt to (2) enkeltskudd til (totalt 
2 x 21 skudd) elimineres laget på 3. plass. 

f)  Når alle gjenværende lagmedlemmer har avgitt tre (3) enkeltskudd til (totalt 
2 x 24 skudd) avgjøres 1. og 2.-plassene (gull-og sølvmedaljørene kåres). 

12.3.14 Poenglikhet 
Poenglikhet i lagkonkurranser, hvor et lag skal elimineres, eller gull og 
sølvmedaljevinnvinnere kåres, avgjøres ved omskyting. Lag (begge medlemmene) 
med samme poengsum må avgi ytterligere fire omskytingsskudd. Skytteren til 
venstre avgir skudd først, deretter avgir skytteren til høyre skudd, til ingen lenger 
står likt. Banesjefen annonserer LAGENE FRA (NASJON) OG FRA (NASJON) 
har samme poengsum og deretter lede omskytingen. Tidsbegrensningen for hvert 
omskytningsskudd er 60 sekunder for hvert lag. Lagenes sammenlagtresultat i 
omskytingen avgjør hvem av lagene som er vinneren. 

12.3.15 Fullføre finalen 
Hvis ingen har samme poengsum etter det 24. skuddet og gull-og 
sølvmedaljørener er bestemt gir banesjefen kommando STOPP...TØM VÅPEN og 
erklærer at RESULTATENE ER ENDELIGE. En standplassleder skal bekrefte at 
våpnenes mekanismer er åpne, med sikkerhetsflagg satt i.  Juryen skal samle de 
tre medaljevinnende lagene på konkurransearenaen og annonsøren anerkjenner 
bronse, sølv og gullmedaljørene.  
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	(b) ‘MQS-deltakere’ er skyttere som er kvalifisert til å oppnå resultater som er godkjent for MQS. De kan ikke gå videre til øvelsens finale, eller umiddelbart tildeles kvoteplasser, rekorder eller bli rangert.
	1.5.5.3 Grensen for maksimalt antall påmeldinger til en type konkurranse fra hvert nasjonale forbund kan sammenfattes slik:
	1.5.5.4 Når det meldes på flere enn fire skytter til en øvelse via internett må det nasjonale forbundet kontakte WSPS etter å ha sendt påmeldingen digitalt, for å bekrefte hvilke skyttere som skal meldes på som ‘fullt kvalifiserte’ og hvilke som ‘MQS-...
	1.5.5.5 Hvis maksimalt antall starter nås, kan antall ‘MQS’-påmeldinger begrenses. I slike tilfeller vil nasjonale forbund som berøres bli informert omgående av WSPS, og en venteliste vil bli opprettet. Dersom påmeldinger senere blir kansellert vil på...

	1.5.6 Startkontingenter
	1.5.6.1 Basis startkontingent
	(a) LOC skal innkreve en basis startkontingent fra alle deltakere og lagledere.
	(b) Basis startkontingenten beregnes av LOC iht. den omtrentlige pris pr. person for tjenester i løpet av den aktuelle konkurransen.
	1.5.6.2 Startkontingent pr. øvelse (kun i World Cup og Grand Prix-konkurranser)
	(a) I tillegg til basis startkontingenten skal WSPS innkreve en fastpris startkontingent fra skyttere og lag som deltar i nivå 2-konkurranser.
	(b) Startkontingent pr. øvelse skal innkreves slik:
	 Lagøvelser: EUR 20 for hvert lag i hver lagøvelse.
	1.5.6.3 Basis startkontingenten og startkontingenten for lag skal innkreves av LOC når tidsfristen som er gitt i informasjonspakken for konkurransen utløper.
	1.5.6.4 LOC skal videresende startkontingentene til IPC senest 30 dager etter konkurransen.

	1.5.7 Sene påmeldinger
	1.6.1.2
	1.6.1.3
	1.5.7.1 For sene påmeldinger (forelagt etter tidsfristen for endelig påmelding med navn) vil bare bli vurdert hvis de mottas av WSPS senest tre dager før den offisielle ankomstdagen for den aktuelle konkurransen (i samsvar med ISSFs regler).

	1.5.8 Endre påmeldinger
	1.5.8.1 WSPS kan, i samråd med LOC, akseptere å erstatte en anmeldt deltaker i samme øvelse, men kun på grunn av påført skade eller medisinske årsaker. Nasjonale forbund som ber om å få erstatte en påmeldt deltaker må framlegge understøttende dokument...
	1.5.8.2 Forutsatt at byttet ikke strider mot noen bestemmelse i ISSF-reglene, (f.eks. hvis det er flere enn ett skytelag i en lagkonkurranse, må lagdeltakerne være fordelt likt på lagene og startlister med angivelse av skytelag og standplasser være pu...

	1.5.9 Avbestillinger
	1.5.9.1 Datoer for avbestillinger og retningslinjer for hver konkurranse vil bli publisert klart og tydelig i informasjonspakkene for konkurransene. Datoene må overholdes.
	1.5.9.2 Lag som avlyser bestillinger eller deltakere etter at den endelige tidsfristen for avbestillinger har utløpt vil bli stilt ansvarlig for utgifter som er påløpt.

	1.5.10 Skytters kvalifikasjoner
	1.5.10.1 For å være kvalifisert til å konkurrere i godkjente konkurranser må skytterne:
	(a) Si seg enig i IPCs nasjonalitetsprinsipper (Jfr. IPCs håndbok);
	(b) Være lisensiert av IPC på det tidspunkt den endelige påmeldingsfristen utløper;
	(c) Ha et gyldig WSPS ID-kort og lisenskort (skal alltid bæres under konkurransene); og
	(d) Overholde de relevante kvalifiseringsreglene, slik de er definert i informasjonspakken for konkurransen og/eller i kvalifikasjonsguiden.

	1.5.11 Minimum kvalifiseringskrav
	1.5.11.1 For å kunne konkurrere i Nivå 3-konkurranser og Regionale Leker kreves det at skytterne har oppnådd fastsatt MQS. MQS fastsettes av WSPS for disse øvelsene og publiseres i relevant dokumentasjon for hver konkurranse.
	1.5.11.2 Det kreves ikke MQS for å konkurrere i WSPS Cup, Grand Prix eller approberte konkurranser.


	1.6 Internasjonal klassifisering
	1.6.1 Internasjonal klassifisering vil bli gjennomført før konkurransen starter, i samsvar med WSPS’ klassifiseringsregler.
	1.6.2 Det er et krav at skytterne er til stede for å bli klassifisert. Før konkurransen utarbeides en liste og en timeplan for disse skytterne. I møtene før konkurransen vil skytterne og de nasjonale forbundene bli informert av WSPS om tid for frammøte.

	1.7  Møter før konkurranser
	1.7.1 Teknisk møte
	1.7.1.1 Før hver konkurranse starter må det holdes et teknisk møte med representanter fra deltakende nasjoner og LOC. Møtet overvåkes av Teknisk Delegert eller hoveddommeren.

	1.7.1.2 Det må ikke være mindre enn to (2) timer fra klassifiseringsprosessen avsluttes til det tekniske møtet starter.
	1.7.2 Lagledermøte
	1.7.2.1 Rett etter teknisk møte kan det holdes et lagledermøte.
	1.7.2.2 Lagledermøtet er et uformelt møte mellom WSPS og lagledere/trenere for å diskutere generelle tekniske saker (ikke spesielt relatert til konkurransen) og for å besvare spørsmål.


	1.8 Startnummer
	1.8.1 Hver skytter skal tildeles et startnummer som skal framgå av alle konkurranselister og timeplaner.
	1.8.2 Skytterens startnummer er trykket på tøystykket skytteren har festet på ryggen under konkurransen ((startnummeret på norsk) oversetters anm.). Startnummeret produseres av WSPS og trykkes og fordeles av LOC.
	1.8.3 SH2-skyttere som har tillatelse til å benytte lader(e) (vist som L) på startnummeret vil også bli tildelt et startnummer til laderen.
	1.8.4 Startnummerets størrelse og formgivning framgår av Appendix 4.
	1.8.5 Startnummeret må alltid være synlig når skytteren (og/eller laderen(e)) befinner seg på konkurransearenaen.
	1.8.5.1 Skyttere med rygglene, klasse A: startnummeret skal bæres på skytterens rygg (med mindre den skytestolen som brukes har rygglene. I slike tilfeller må startnummeret vises bak på stolens rygglene).
	1.8.5.2 Skyttere med rygglene, score B eller C: startnummeret må vises bak på skytestolens rygglene (fordi startnummeret ikke må skjule den frittsittende markeringstapen som markerer høyde).
	1.8.5.3 Ladere: må bære startnummeret på ryggen. Startnummeret må, under hele konkurransen, være riktig festet/stiftet øverst og nederst på skjorten, over midjen, (slik at det ikke flagrer).

	1.8.6 Dersom startnummeret er tildelt en skytter (og/eller ladere) men ikke vises, må ikke skytteren begynne, eller fortsette å avgi skudd i konkurransen.

	1.9 Protester på tekniske forhold og appeller
	1.9.1 Brudd på tekniske regler skal behandles i iht. dette reglementet og ISSFs regler.
	1.9.2 Protester og appeller som angår tekniske spørsmål skal behandles iht. ISSFs regler, men WSPS’ offisielle dokumentasjon og formularer skal benyttes (tilgjengelig på WSPS’ hjemmeside).
	1.9.4 Blir en protest eller appell avvist vil WSPS beholde protestgebyret.

	1.10 Diskvalifikasjon
	1.10.1 En skytter, lagleder, lagmedlem og alle andre personer kan straffes av WSPS hvis de ut fra WSPSs rimelige vurdering:
	1.10.2.1 I situasjoner hvor WSPS ikke har Teknisk Delegert tilgjengelig i løpet av konkurransen kan hoveddommeren, i samarbeid med lederen for klassifiseringen, (hvis han/hun er tilstede) overta Teknisk Delegerts plikter i samråd med IPC og om mulig m...


	1.11 Instruks for trenere
	1.11.1 På anmodning fra skytteren kan trenerne gå til standplasslinjen under konkurransen hvis en banefunksjonær har gitt tillatelse.
	1.12 Resultater

	1.12.1 I WSPS-øvelser skal prosedyrer for dømming følges som beskrevet i ISSFs regler.
	1.12.2 Hvis leverandøren av WSPSs offisielle resultat- og skivesystem ikke yter hjelp under konkurransen:
	1.12.2.2 WSPS’ elektroniske resultatmal (Excel format) må benyttes.
	1.12.2.3 Resultatbok
	1.12.2.5 WSPS’ offisielle mal må benyttes.


	1.13 Rangering
	1.13.2 Bare utøvere som er lisensiert og har sportsklassestatus ‘Review’ eller ‘Confirmed’ får resultatene sine godkjent for rangering.
	1.13.3 Prestasjonspoeng
	1.13.3.1 Etter hver nivå 2 og 3-konkurranse vil utøverne oppnå prestasjonspoeng basert på sine prestasjoner.
	1.13.3.2 Utøverne rangeres i synkende rekkefølge etter sine prestasjonspoeng.
	1.13.3.3 Prestasjonspoeng vil bare bli tildelt utøvere som er rangert fra 1 til 8 plass i konkurransen.
	(a) Verdi A (rangeringspoeng) – basert på rangering oppnådd i kvalifiseringskonkurranser og finaler;
	(b) Verdi B (vektlegging av konkurranse) – basert på konkurransens nivå og betydning;
	1.13.3.5 De endelige prestasjonspoengene vil bli utregnet og publisert med to (2) desimaler (matematisk avrundet).

	1.13.4 Gyldighetstid
	1.13.4.1 Perioden de tildelte prestasjonspoengene forblir gyldig vil variere i samsvar til konkurransens nivå og betydning:
	1.13.4.3 Prestasjonspoeng oppnådd i alle andre nivå 2 og 3-konkurranser forblir gyldige i rangeringssystemet i ett (1) år.

	1.13.5 Verdi A (Rangeringspoeng)
	1.13.5.2 En poengverdi tildeles basert på rangeringen i kvalifiseringskonkurransen (verdi A1) og finalen (verdi A2):
	1.13.5.3 Verdi A utgjør summen av rangeringspoeng oppnådd i kvalifiserings-konkurransen og finalen (verdiene A1+A2).
	1.13.5.5 Rangeres en skytter som er rangert på 1-8 plass i kvalifiseringskonkurransen, men er registrert som DNS (startet ikke) i finalen, vil verdien null (0) bli gitt ved rangering av finaler i rangeringsberegningen (verdi A2).

	1.13.6 Verdi B (vektlegging av konkurransen)
	1.13.6.1 Tildelt verdi B vil variere iht. konkurransens nivå og betydning:

	1.13.7  Verdi C (Poeng iht. kvalifiseringsresultater)
	1.13.7.1 Tildelt verdi C er resultatet oppnådd av skytteren i kvalifiseringskonkurransen, dividert med verdensrekorden for øvelsen (pr. 1. januar i konkurranseåret).
	1.13.7.2 Både i verdens- og regionale rangeringer skal verdensrekorden benyttes.

	1.13.8 Utregning
	1.13.8.1 Prestasjonspoeng for hver konkurranse er regnet ut ved å multiplisere verdiene A, B og C.


	1.14  Rekorder
	1.14.1 Verdensrekorder, regionale- og juniorverdensrekorder kan settes i WSPS øvelsene R1-R9 og P1-P5.
	1.14.2 Rekorder i paralympiske-og regionale leker kan kun settes i aktuelle øvelser i paralympiske-og regionale leker.
	1.14.3 Kun resultater som oppnås i nivå 2 og 3-konkurranser kvalifiserer til å få godkjent rekorder.
	1.14.4 Teknisk Delegert må framlegge rekordskjema i utfylt stand når konkurransen er avsluttet for at rekordene skal bli stadfestet og godkjent.
	1.14.5 Juniorrekorder
	1.14.5.1 Juniorrekorder vil kun bli godkjent i konkurranser hvor det kan settes verdensrekorder.
	1.14.5.2 Skyttere må være under 21 år den 31. desember det året den aktuelle konkurransen arrangeres for å være kvalifisert til å sette junior verdensrekorder.

	1.14.6 Definisjon av rekorder
	1.14.6.1 WSPS-rekorder som kan oppnås kan beskrives slik:



	2 Bekledning og utstyr
	2.1 Samsvar med ISSFs bekledningsregler - Dress Code
	2.1.1 Alle som oppholder på konkurransearenaen og området for seiersseremonier må forholde seg til ISSFs bekledningsregler (Dress Code).
	2.1.2 Skyttere må også overholde bestemmelsene i WSPS’ spesielle bekledningsregler, slik de framgår av art. 2.2 i dette reglementet.

	2.2 WSPS’ spesielle bestemmelser for bekledning – Dress Code (Jakker, Bukser & Fottøy)
	2.2.1 Skytejakker
	2.2.1.1 I fronten må skytejakken ikke rekke lenger ned enn til fanget og bak ikke lenger ned enn til toppen av sitteputen.
	2.2.1.2 Jakkens lengde vil bli målt i stående skytestilling.
	2.2.1.3 Skytteren må ikke sitte på noen del av skytejakken mens konkurransen pågår.
	2.2.1.4 Skyttere i klassene SH1B, SH1C og SH2 må bruke en WSPS-jakke.
	2.2.1.5 Alle SH1A rifleskyttere  kan bruke en ISSF-jakke.
	I samsvar med ISSFs regler, under følgende omstendigheter:
	2.2.1.6 Utstyrskontrollen kan godkjenne maksimalt en (1) WSPS-jakke og en (1) ISSF-jakke for hver skytter i hver konkurranse.
	2.2.1.7 Jakker uten knapper
	(a) Selv om jakken ikke har knapper må den være formet i samsvar med WSPS-reglenes art. 2.2.1.1 og art. 2.2.1.2.
	(b) Dersom en jakke har glidelås framfor knapper vil overlappingen bli kontrollert visuelt av juryen.

	2.2.2 Skytebukser
	2.2.2.1 Det er forbudt å bruke skytebukser i klassene SH1B, SH1C og for alle SH2 skyttere.
	2.2.2.2 Skytebukser er tillatt for skyttere i klasse SH1A som avgir skudd i stående stilling fra en høy krakk eller frittstående, eller i knestående ISSF-stilling iht. ISSFs regler.
	2.2.2.3 Skyttere med leggproteser tillates bare å beholde buksene på i knestående (fra skytestol) og i liggende stilling hvis:
	(b) Glidelåsene i leggen og linningen på buksene er åpne når de er i skytestilling.

	2.2.3 Fottøy
	2.2.3.1 Alle personer som befinner seg på konkurransearenaen må ha på seg fottøy.
	2.2.3.2 Hvis det foreligger en gyldig medisinsk grunn kan en skytter gis tillatelse til å bruke ortopedisk fottøy eller annet fottøy som ikke er i samsvar med ISSFs bekledningsregler (f.eks. sandaler).
	(a) Slike unntak vil bli vurdert og avgjort av klassifiseringspanelet og skal noteres på skytterens klassifiseringskort og lisenskortet;
	(b) I utstyrskontrollen vil slikt fottøy ikke bli testet for fleksibilitet.


	2.3 Utstyr
	2.3.1 Skyttere må bare bruke utstyr som er i samsvar med disse og ISSFs regler. Utstyr som konkurransefunksjonærer mener kan gi en skytter en urettmessig fordel eller som ikke er uttrykkelig tillatt iht. disse reglene, er forbudt.
	2.3.2 Alt utsyr må være skaffet tilveie av skytteren.
	2.3.3 Skyttere og deres utstyr må befinne seg innenfor det området som er betegnet som standplassen, bak standplasslinjen.
	2.3.3.1 Det kan gjøres unntak for riflestøtter, som vil bli tillatt når de brukes i samsvar med ISSFs regler.

	2.3.4 For skyttere som avgir skudd fra en skytestol (inkluderer ikke en høy krakk) må løpets senterlinje ikke være høyere enn 150 cm (målt fra gulvet).
	2.3.5 Det er tillatt for SH2-skyttere å legge materiale på riflekolben/-grepet, for å gi hendene som holder våpenet bedre grep. Materialet kan også legges på kolbekappen for å gi den bedre feste på jakken.  Likevel:
	2.3.5.1 Materialet som brukes må fortsatt tillate fri bevegelse for skytteren og våpenet;
	2.3.5.2 Våpenet må fortsatt holde seg innenfor de spesifiserte dimensjonene; og
	2.3.5.3 Tilpasningen må være i samsvar med art. 2.3.1.


	2.4 Utstyrskontroll
	2.4.1 Lagledere og trenere er i samme grad ansvarlige for å sikre at skytterens utstyr og bekledning er i samsvar med disse reglene og ISSFs regler.
	2.4.2 ISSF utstyr skal kontrolleres iht. ISSFs regler.
	2.4.3 WSPS spesifikt utstyr
	2.4.3.1 ‘WSPS-spesifikt utstyr’ defineres som:
	2.4.3.2 Kontroll av WSPS-spesifikt utstyr vil bli utført i samsvar med disse og ISSFs regler.
	2.4.3.3 Før hver konkurranse starter er skytterne selv ansvarlig for å legge fram WSPS-spesifikt utstyr og bekledning for offisiell inspeksjon og godkjennelse. Som en del av denne prosessen:
	 Må skytteren legge fram både gyldig utøver-ID og lisenskort; og
	 Utstyrskontrollark (Appendix 5); må fylles ut og være signert av alle aktuelle parter.
	2.4.3.4 Før konkurransen starter kan alle skytternes WSPS-spesifikke utstyr kontrolleres av konkurransefunksjonærer på standplass.

	2.4.4 Utstyrskontrollører vil foreta tilfeldige utstyrskontroller umiddelbart etter at konkurransen er avsluttet.

	2.5 Strapping/stropper
	2.5.1 Når de konkurrerer er det ikke tillatt for skytterne å holde eller berøre stroppene for å oppnå stabilitet.
	2.5.2 Stropper må ikke være mer enn 5 cm brede.
	2.5.3 Under kneet: Det er tillatt å ha en (1) stropp under kneet festet til skytestolen.
	2.5.4 Over kneet: Bena kan holdes sammen av stropper ett sted over knærne, men kan ikke være festet til stolen.
	2.5.5 SH1/SH2A skyttere som er amputert over begge knærne (og ikke bruker proteser), kan bruke en stropp tvers over stumpene som festes til stolen.
	2.6.2.1 Avtrekkerforlengelse: Avtrekkere som har endringer sammenliknet med standard avtrekkere, men er innenfor dimensjonene gitt i ISSFs regler og er beskyttet av en avtrekkerbøyle.
	2.6.2.2 Avtrekkerstilpasninger: Avtrekkere som har endringer sammenliknet med standard avtrekkere som er utenfor avtrekkerbøylen og dimensjonene gitt i ISSFs regler.
	(a) Skyttere må ha en medisinsk grunn for å benytte seg av avtrekkertilpasninger;
	(b) De må i samråd med Teknisk Delegert gjennomgås og godkjennes av et WSPS klassifiseringsutvalg i løpet av en teknisk sesjon (hva angår sikker bruk av den foreslåtte avtrekkertilpasningen). Vedtaket må noteres på skytterens klassifiseringskort og li...

	2.6.3 Avtrekkertilpasninger er tillatt hvis de er spesifisert på skytterens klassifiseringskort.
	2.6.4 Avtrekkertilpasninger betyr alle avtrekkere eller avtrekkerendringer som ligger utenfor avtrekkerbøylens dimensjoner (jfr. vedlegg 6).

	2.7 Skytestoler
	2.7.1 En ‘Skytestol’ er en gjenstand skytteren sitter på under skyting. Det omfatter rullestoler, krakker, stoler, seter, sitteplass og høye krakker.
	2.7.1.1 Høye krakker er skytestoler når skytteren sitter med føttene på bakken, med et sete som har samme høyde eller er høyere enn skytterens høyde, målt til midt på låret.  Målepunktet ‘midt på låret’ er midt mellom kneleddet og hofteleddet, (målt l...

	2.7.2 Skytestoler skal kontrolleres under utstyrskontrollen, med skytteren i skytestilling. De vil også være gjenstand for tilfeldige kontroller på standplass, før, under og umiddelbart etter at konkurransen er avsluttet.
	2.7.3 Ved bruk av rullestol som skytestol er det ikke tillatt å bruke verktøy for å feste eller løsne rullestolen på standplass. Dette inkluderer også bruk av skrutrekkere. Skytteren må selv kunne ta seg fra standplassen uten assistanse.
	2.7.4 Retningslinjene for armlener, klesbeskyttere og bord for hver disiplin sammenfattes slik:
	2.7.5 Håndtak og sidestolper må ikke være høyere enn rygglenet.
	2.7.6 Rullestolens hjul må ikke være høyere enn utøverens hofte, i sittende posisjon.
	2.7.7 Det er ikke tillatt å tilføre rullestolen noen form for materiale, eller endre konstruksjonen for å oppnå stabilitet i bekkenet eller ryggraden og på den måten oppnå en urettmessig fordel.
	2.7.7.1 Under spesielle omstendigheter kan klassifiseringsutvalget tillate en spesiell ryggstøtte, for å løse en spesiell fysiologisk tilstand i ryggraden. (Den spesielle tilstanden må beskrives på skytterens lisenskort).

	2.7.8 Skytterne må ikke lene seg mot sidestolpene eller hjulene på rullestolen for å oppnå stabilitet i bekkenet eller ryggraden og på den måten oppnå en urettmessig fordel.
	2.7.8.1 Sidene på torsoen kan berøre sidestolpene, men det er ikke tillatt for skytterne å bruke sidestolpene til å oppnå ytterligere stabilitet for ryggraden.
	(a) Ryggraden må ikke være i kontakt med sidestolpene når skytteren har inntatt skytestillingen.

	2.7.9 Setepute/pute:
	2.7.9.1 Alle puter som er tynnere enn 5 cm er tillatt.
	2.7.9.2 Puter som er tykkere enn 5 cm er tillatt bare hvis de kan komprimeres til maksimalt 5 cm når skytteren sitter i skytestilling.
	2.7.9.3 Stableputer (bestående av en forsterker/kloss som ikke kan komprimeres - som brukes for å justere nivået på sittehøyden - og som har en pute på toppen som kan komprimeres) er tillatt. Men, som fastslått over må den delen av puten som kan kompr...
	2.7.9.4 Testing av putens kompresjon avsluttes i utstyrskontrollen, men kan også kontrolleres på standplass.
	2.7.9.5 Programmerbare eller justerbare luftcelleputer er forbudt.

	2.7.10 Sittevinkel og rygglenevinkel
	2.7.10.1 Sittevinkelen og rygglenevinkelen er fri, men rullestolens akse, målt fra side til side må være horisontal (±5 grader).

	2.7.11 Dødgang i rygglenet
	2.7.11.1 Rygglenet kan være laget av hardt eller fleksibelt materiale:
	(a) Rygglene laget av fleksibelt materiale: maksimal dødgang (fleksibilitet) i rygglenet (avstanden fra fronten av rygglenets vertikale til den dypeste delen av rygglenet) skal ikke overstige 8 cm;
	(b) Rygglener laget av hardt materiale: Rygglenet kan være flatt eller med en buet overflate; men dets maksimale avstand (dybden på kurven) (avstanden fra fronten til den dypeste delen av de vertikale sidene på rygglenet) må ikke overstige 3 cm. Er ry...
	2.7.11.2 Dødgang i rygglenet skal måles med skytteren i skytestolen, i skytestilling.

	2.7.12 Synlig fri høyde
	2.7.12.1 Måling A
	 Et rygglene av en hvilken som helst høyde kan festet til skytestolen på en slik måte at skytterne kan hvile mot det mellom skuddene;
	 Det må være helt klart at det ikke er kontakt mellom skytteren og rygglenet når skudd avgis.
	2.7.12.2 Måling B
	 Minimum 60% av utøverens totale rygglengde må være ovenfor rygglenet;
	 Målet tas fra midten av ryggvirvel C7 - vertebra prominence;
	 Måleresultatet skal noteres på skytterens klassifiseringskort og lisenskortet som minimum ‘synlig fri høyde’.
	2.7.12.3 Måling C
	 Målingen tas fra midten av ryggvirvel C7 - vertebra prominence;
	 Måleresultatet skal noteres på skytterens klassifiseringskort og lisenskortet som minimum ‘synlig fri høyde’.
	2.7.12.4 Ingen del av rygglenet må være høyere enn minimum synlig fri høyde, som spesifisert i skytterens lisenskort.
	2.7.12.5 Tekniske funksjonærer skal:
	(a) Måle hver skytters synlige frie høyde og forsikre seg om at den ikke er kortere enn den synlige frie høyde som er angitt på skytterens klassifiseringskort og lisenskortet;
	(b) Feste en tape-bit på ryggen av skytterens  skytejakke for å angi den synlige frie høyde (den synlige frie høyden angis av den nederste kanten på tapen). Tapen må alltid være synlig.


	2.8 Skytebord
	2.8.1 Rifleøvelser
	2.8.1.1 Størrelse – alle skytebordets deler (uavhengig av form) må:
	(a) Ikke være større enn at det kan plasseres innenfor en sirkel med diameter 90 cm;
	(b) Være innenfor standplassens dimensjoner.
	2.8.1.2 Form
	(a) Skytebord kan ha en liten oppstående kant, egnet til å forhindre små gjenstander fra å falle ned (men kan ikke på noen måte brukes som supplerende stabilitet eller støtte for skytteren;
	(b) Formen på skytebordet er fri;
	(c) Er bordet formet som en bue (U-form) må buen være bredere enn utøverens torso, slik at venstre og høyre side av skytterens mage, i liggende stilling, ikke kan berøre bordet samtidig.
	2.8.1.3 Utforming – skytebordet må:
	(a) Enten være festet til skytestolen eller være frittstående;
	(b) Enten bestå av et enkelt bord, eller av flere små individuelle bord;
	(c) Brukes det to eller flere individuelle bord:
	i. Må de være forbundet eller plassert sammen på en slik måte at de danner en stabil plattform; og
	ii. Bordets kombinerte overflate må tilfredsstille alle krav som er spesifisert for skytebord (størrelse, vinkler, utforming).
	Vinkel
	2.8.1.4 Skytebordet må være horisontalt, eller ha samme vinkel som gulvet (målt fra bordets sentrum).
	(a) Et avvik på ±5 grader tillates;
	(b) Skyttere med ulik lengde på armene kan i liggende stilling få tillatelse til å bruke en kompenserende kloss under den korteste armen. Det skal vurderes av klassifiseringsutvalget og, hvis det tillates, noteres på atletens klassifiseringskort og li...
	2.8.1.5 Støtte – skytebordet må ikke på noen måte brukes til å oppnå støtte eller stabilitet for kroppen, unntatt i liggende stilling.
	(a) I liggende stilling kan bordet gi støtte (men det tillates ikke at skytterne oppnår stabilitet for magen på venstre eller høyre side av stolen).
	2.8.1.6 Polstring – Bordet eller brettet kan være polstret med materialer som kan komprimeres til maksimalt 2 cm tykkelse.
	(a) Materialet på bordet må ha lik tykkelse under begge albuer; og
	(b) Det er ikke tillatt å lage hull i bordet eller brettet, eller i det polstrede materialet.
	2.8.1.7 Bord for albuestøtte i knestående stilling – I knestående stilling kan ikke flaten for støtte av albuen være større enn at den kan plasseres innenfor en sirkel med diameter 10 cm. Støtten kan være:
	(a) Et lite skytebord (Flate 10 cm i diameter); eller
	(b) En ekstra brett montert på det noe større skytebordet: et flyttbart brett som ikke er større enn at det kan plasseres innenfor en sirkel med diameter 10 cm og er minst 20 mm tykt.
	2.8.1.8 Riflestøtten – For riflestøtten kan et ekstra separat brett eller bord tillates.

	2.8.2 Pistoløvelser
	2.8.2.1 Et lite tillleggsbord tillates i de tilfeller hvor skytebenken på standplass er festet i bakken slik at skytteren ikke kommer nær nok til å kunne hvile og lade våpenet, eller benken er konstruert på en måte som gjør at skytterens stilling svek...
	(a) Tilleggsbordet må forelegges utstyrskontrollen;
	(b) Utstyrskontrolljuryen vil foreta en vurdering fra sak til sak, og vil bekrefte om bruk av et lite tilleggsbord tillates;
	(c) Juryen vil kontrollere bruken av bordet på standplass for å bekrefte at skytteren bruker det på en trygg måte.
	2.8.2.2 Tilleggsbordet (hvis det tillates) må være innenfor følgende spesifikasjoner:
	(a) Maksimal størrelse er 30 cm x 30 cm;
	(b) Maksimal høyde 100 cm;
	(c) Bordet må på ingen måte gi skytteren ekstra støtte i skytestillingen.


	2.9  SH2 Riflestøtte
	2.9.1 SH2-skyttere kan bruke en godkjent riflestøtte (jfr. vedlegg 7) som gir støtte til vekten av våpenet.
	2.9.2 For skyttere i sportsklasse SH2 vil klassifiseringsutvalget anslå muskelkraften i skytearmen (armen, hvis skulder våpenet hviler mot). Hensikten er å fastslå om skytteren kan bruke en svak eller sterk fjær i riflestøtten.
	2.9.3 Avhengig av resultat av vurderingen vil skytteren bli tildelt en underklassifisering ‘a’ eller ‘b’.
	2.9.4 Underklassifiseringen vil bli notert på skytterens klassifiseringskort og lisenskortet, og den bestemmer hvilken fjær utøveren skal bruke i sitt riflestøtte
	2.9.5 Riflestøtten kan festes til bordet eller til et stativ.
	2.9.6 Ingen annen støtte eller mekaniske anordninger kan brukes til å støtte våpenet.
	2.9.7 Ingen anordning eller materialer kan festes til våpenet eller riflestøtten for å holde våpenet i en fastlåst stilling i eller mot riflestøtten.
	2.9.8 Når det avgis skudd må ikke skytterens hender plasseres foran fjæren eller hindre fjærens funksjon.
	2.9.9 Riflestøttens bolt og fjær må være i loddrett posisjon, front til rygg.
	2.9.10 Det er tillatt å forkorte den nedre delen av riflestøtten. Den gjenværende delen må være minst 20 mm, slik at det er mulig for utstyrskontrollen å kontrollere riflestøttens fleksibilitet.
	2.9.11 Gaffelen (rifleholder)
	2.9.11.1 Våpenet kan ikke berøre begge sider av gaffelen samtidig.
	2.9.11.2 Gaffelen må være minst 1 cm bredere enn riflekolbens bredde.
	2.9.11.3 Det er tillatt å tilføre materiale på innsiden av gaffelen så lenge materialet er sammenliknbart med overflaten på en skytehanske og ikke påvirker gaffelens mål.

	2.9.12 Balansepunkt
	2.9.12.1 Våpenets balansepunkt må markeres når utstyret kontrolleres. Våpenet må plasseres ±5cm fra sitt balansepunkt på riflestøtten, og hele lengden på 10 cm må merkes. Hele gaffelen må være innenfor 10 cm området.
	2.9.12.2 Balansepunktet på luftrifler drevet av gass eller komprimerte luft skal måles med fulle beholdere.
	2.9.12.3 Totalvekten på øverste del av riflestøtten må være mindre enn 200 gram. Fjæren må være en offisiell, WSPS godkjent modell (jfr. Vedlegg 7).

	2.9.13 Prøvestav til å måle fleksibiliteten i fjærer (Vedlegg 7)
	2.9.13.1 Vekt og toleranser for testing av fleksibiliteten i fjærer er:
	2.9.13.2 Før konkurransen må alle fjærer testes i utstyrskontrollen.
	(a) Hvis en fjær underkjennes ved første gangs test, må det utføres ytterligere tre (3) etterfølgende tester, inntil tre (3) ganger;
	(b) Hver etterfølgende test må utføres med fjæren i en annen posisjon tre (3) rotasjoner à 90 grader, med klokken, fra fjærens markerte utgangspunkt for testen;
	(c) Den svake delen av fjæren må merkes og skal være vendt mot skytteren under konkurransen.
	2.9.13.3 Alle fjærenes utgangspunkt for testen må være markert i den stillingen fjæren ble godkjent. Fjæren må brukes i denne samme posisjonen under konkurransen.

	2.9.14 Nøyaktige mål og spesifikasjoner for riflestøtten er tilgjengelig på WSPS’ hjemmeside.


	3 Rifleregler
	3.1 Øvelser og tidsbegrensninger
	3.1.1 Alle tidsbegrensninger i rifleøvelsene er i samsvar med disse reglene og ISSFs regler.
	3.1.2 Godkjente konkurranser kan omfatte følgende rifleøvelser:
	3.1.3 For å unngå forstyrrelser fra andre skyttere anbefales det i øvelsene R3, R4 & R5 at minst hver tredje standplass forblir ubenyttet. Teknisk Delegert tar den endelige avgjørelsen.
	3.1.4 I omstillingsperioden mellom stillingene er det i øvelsene R7 og R8 tillatt for en trener/lagmedlem å hjelpe skytteren, men skytteren må gå foran og aktivt delta i omstillingsprosessen.
	3.1.5 Det kan ikke etterlates utstyr eller ekstra stoler på konkurransearenaen.
	3.1.6 Skyttere kan ikke benytte stoler til å legge utstyr på.
	3.1.7 Finaler
	(a) I øvelsene SH2 er forberedelsestiden som etterfølger presentasjonen av skyttere utvidet til to (2) minutter.
	3.1.7.2 I presentasjonsperioden:
	(a) SH1-skyttere må hvile våpenet på riflestøtten eller i skråstilling;
	(b) SH2-skyttere må hvile våpenet på bordet/benken (assistert av laderen);
	(c) Skytterne må vende ansiktet så mye som det lar seg gjøre mot publikum og med en håndbevegelse bekrefte hvem de er når navnet deres blir ropt opp; og
	(d) Laderne må forlate standplassen når skytterne blir presentert.
	3.1.7.4 Under finalen må laderne gå bak standplass (1 m bak skytteren mellom skuddene). Under enkeltskuddsseriene må laderen vente til kommando STOPP er gitt før han returnerer til skytteren.
	3.1.7.5 Skyttere (og ladere) må sørge for at de ikke berører våpenet med en kule/patron før kommando LADNING er gitt.
	3.1.7.6 Ladeprosessen må være fullført innen fem (5) sekunder fra kommando LADNING er gitt.
	(a) I øvelsene R4 og R5 må skyttere/ladere fullføre ladeprosessen innen 10 sekunder fra kommando LADING er gitt.
	3.1.7.7 Blir skyttere eliminert fra finalen må de alle (SH2 inkludert) omgående forlate standplass og gå til sine tildelte plasser på konkurransearenaen, ved siden av treneren. Trenere/ladere kan assistere sine skyttere i denne prosessen.


	3.2 Skytestillinger
	3.2.1 Knestående
	3.2.1.1 SH1A-skyttere med nedsatt funksjon i leggen er i stand til å konkurrere i ISSF knestående stilling ved å bruke protese eller en krakk, maksimalt 35 cm høy, (hvis det er notert på skytterens klassifiseringskort) for å støtte benet som støtter v...
	3.2.1.2 Benyttes en skytestol eller et bord:
	(a) Må skytteren forholde seg til art. 2.7 og 2.8;
	(b) Kun en albue må hvile på bordet eller brettet og kroppen må ha god klaring;
	(c) Den støttende underarmen må danne en vinkel på minst 30 grader fra horisontalplanet. Bare spissen på albuen kan støttes på den 10 cm store klossen;
	(d) Brettet/rammen på bordet/armlenene må ikke gi noen støtte;
	(e) Armlenen(e) på skytestolen (som ikke brukes som feste for bordet/brettet) må fjernes.

	3.2.2 Liggende
	3.2.2.1 Det er ikke tillatt for noen skyttere  (SH1 & SH2) å fiksere kroppen mellom rygglenet og bordet. De må enten lene seg mot rygglenet eller bordet for å oppnå stabilitet, men ikke mot begge.
	3.2.2.2 Skulle en skytter ha ulik lengde på armene er det tillatt å bruke en kompenserende kloss (under den korteste armen). Dersom dette tillates må det testes av klassifiseringsutvalget og noteres på skytterens klassifiseringskort og lisenskortet.
	3.2.2.3 50 m Rifle liggende: Skytterne kan velge å konkurrere i den stillingen som er beskrevet i ISSFs regler, eller ved bruk av skytestol og bord.
	3.2.2.4 10m Luftrifle liggende: Skytterene må ikke legge seg ned, men må bruke skytestol og bord.
	3.2.2.5 SH1
	(a) Begge albuer må støtte seg på bordet eller brettet;
	(b) Overarmene må ikke berøre bordet eller brettet (det anbefales at den delen av bordet som befinner seg under overarmen fjernes);
	(c) Underarmen må ikke danne en vinkel som er mindre enn 30 grader fra horisontalplanet, målt fra underarmens akse;
	(d) Skyttere som har en funksjonshemming i overarmen tillates å holde våpenet med en normal protese, så lenge protesen ikke griper om våpenet eller har en stiv albue;
	(e) Både underarmene og ermene på skytejakken må være synlig hevet fra bordets overflate, som beskrevet i ISSFs regler.
	3.2.2.6 SH2
	(a) Bruk av rem er forbudt;
	(b) Begge albuene må støtte seg på bordet eller brettet (hvis skytterens funksjonshemming tillater det);
	(c) Hvis skytterens funksjonshemming ikke muliggjør at begge albuene støttes på bordet, kan skytteren støtte den armen på bordet som ikke brukes til å avgi skudd på toppen av våpenet eller på kroppen, forutsatt at armen er synlig avslappet og ikke bru...
	(d) Overarmene må ikke berøre bordet eller brettet (det anbefales at den delen av bordet som befinner seg under overarmen fjernes).

	3.2.3 Stående
	3.2.3.1 Skyttere med nedsatt funksjonsevne i overkroppen, måling A, kan velge å konkurrere frittstående (gjør de det må de stå uavhengig av enhver kunstig støtte, med unntak av medisinsk sertifiserte normale proteser/ortoser).
	3.2.3.2 Skytestolens armlener og klesbeskyttere og skytebord må fjernes (hvis rullestolens konstruksjon krever klesbeskyttere, må de ikke være høyere enn toppen av hjulet).
	3.2.3.3 Når skytteren avgir skudd fra en høy krakk må han/hun være i stand til å heve bena fra gulvet, uten å miste balansen og uten å bevege overkroppen.
	3.2.3.4 SH1
	(a) Våpenet må bare holdes med armene, uten støtte (Iht. ISSFs regler);
	(b) Ingen deler av armene må komme i kontakt med noen del av skytestolen;
	(c) Ingen deler av albuene må komme i kontakt med fanget eller hjulet, eller få støtte av noe annet enn brystkassen, hoften eller magen.
	3.2.3.5 SH2
	(a) I stående stilling er det ikke tillatt for en skytter med amputert arm å holde (berøre) våpenet med protesen;
	(b) I stående stilling må alle skyttere klart og åpenlyst fjerne våpenet fra skulderen (unngå fysisk kontakt mellom kolbekappen og skulderen) mellom skuddene.


	3.3 Ladere (kun SH2)
	3.3.1 Ladeassistenter benyttes bare av SH2-skyttere som konkurrerer i SH2-øvelser, og tillates kun benyttet som beskrevet i WSPS’ klassifiseringsregler.
	3.3.1.1 Et klassifiseringsutvalg avgjør om en skytter tillates å ha en ladeassistent, og utvalgets avgjørelse skal noteres på utøverens klassifiseringskort og lisenskortet.

	3.3.2 Laderne må:
	3.3.2.1 Ikke snakke eller gi signaler under konkurransen;
	3.3.2.2 Kun lade våpenet og/eller justere siktene på skytterens anmodning. Ikke støtte våpenet.

	3.3.3 I SH2-øvelsene skal hver tredje (3) standplass være ubesatt. De ubesatte standplassene skal benyttes av skytternes ladere.
	3.3.3.1 Avhengig av tildelte standplasser kan laderne stå til venstre eller høyre for sin skytter.
	3.3.3.2 Laderens posisjon (til venstre/høyre for skytteren bestemmes av skytterens standplass. Laderen kan ikke flyttes til den andre siden av skytteren.

	3.3.4 Ladere må holde seg på plass under hele konkurransen, og ikke gå til området bak standplass mellom skuddene.
	3.3.5 Er laderen også skytterens trener, må de to, før de snakker sammen be om tillatelse fra en banefunksjonær.


	4 Pistolregler
	4.1 Øvelser og tidsbegrensninger
	4.1.1 Alle tidsbegrensninger i pistoløvelser er i samsvar med disse reglene og ISSFs regler.
	4.1.2 Approberte konkurranser kan omfatte følgende pistoløvelser:
	4.1.3 P3-øvelsen skal avvikles i samsvar med ISSFs 25 m pistolregler.
	4.1.4 P5 (10 m Luftpistol Standard) øvelsen skal avvikles i samsvar med reglene som finnes i vedlegg 8.
	4.1.5 Det kan ikke etterlates utstyr eller ekstra stoler på konkurransearenaen.
	4.1.6 Skytterne kan ikke benytte stoler til å legge utstyr på.
	4.1.7 Finaler
	4.1.7.1 ISSFs regler om tidsbegrensninger skal følges i alle finaler.
	4.1.7.2 I presentasjonsperioden må alle skytterne snu rullestolene, eller seg selv, slik at forsiden er vendt mot tilskuere (Iht. ISSFs regler).
	4.1.7.3 Når skytterne er presentert for tilskuerne kan de ikke innta skytestillingen før banesjefen gir kommando SKYTTERE, INNTA STANDPLASS. Etter to (2) minutter vil kommando for første konkurranseserie eller LADNING gis.
	4.1.7.5 Ladeprosessen må fullføres innen fem (5) sekunder fra kommando LADNING er gitt.
	4.1.7.6 Blir skyttere eliminert fra finalen må de alle omgående forlate standplass og gå til sine tildelte plasser på konkurransearenaen, ved siden av treneren. I denne prosessen kan trenere assistere sine skyttere.


	4.2 Skytestilling
	4.2.1 SH1A skyttere kan velge å konkurrere frittstående. Gjør de det må de stå uavhengig av enhver kunstig støtte, med unntak av medisinsk sertifiserte normale proteser/ ortoser.
	4.2.2 Armlenene og klesbeskytterne på skytestolen og skytebordet må fjernes.
	4.2.3 Armen/hånden som ikke brukes til å avgi skudd med må ikke hvile på skytestolen eller være i en posisjon som gir skytteren en urettmessig fordel. (Iht. ISSFs regler).
	4.2.4 Supplerende gjenstander plassert mellom bena, eller under den armen som ikke brukes til å avgi skudd (f.eks. en pute) er ikke tillatt.

	4.3 Ladeinnretning (sikkerhet)
	4.3.1 Ladesikkerhet må utøves i samsvar med ISSFs regler, med unntak av det som framgår i dette reglementets art. 4.3.2.
	4.3.2 Et ladestativ som kan holde våpenet, slik at det kan lades eller tømmes må alltid brukes dersom det er spesifisert på skytterens klassifiseringskort og lisenskortet etter at utøveren er klassifisert av klassifiseringsutvalget.
	4.3.2.1 Ladestativet skal i utstyrskontrollen kontrolleres av en W-dommer, som garanti for at det håndteres sikkert.



	5 Lerdueregler
	5.1 Innledning
	5.1.1 Bestemmelsene i art. 5 gjelder for en to (2) års periode, fra 1. september 2017. I løpet av denne perioden vil WSPS overvåke hvordan bestemmelsene praktiseres. Det kan resultere i endringer av regelverket når den 2 (to) år lange overvåkingsperio...

	5.2 Øvelser og tidsbegrensninger
	5.2.1 Alle lerdueøvelser og tidsbegrensninger er i samsvar med disse reglene og ISSFs regler.
	5.2.2 Godkjente konkurranser kan omfatte følgende lerdueøvelser:

	5.3 Skytestilling
	5.3.1 Sportsklasse SG-S
	5.3.1.1 Skyttere i sportsklasse SG-S må konkurrere sittende, i en rullestol eller på en krakk.
	5.3.1.2 Sitter de i en rullestol må de sitte med ryggraden mot rullestolens rygglene. Det er tillatt å være festet til rygglenet med remmer. I skuddfasen, mens kroppen beveger seg, må hele baken forbli fullstendig i kontakt med rullestolens sete.
	5.3.1.3 Føttene må enten hvile på rullestolens stigbrett eller så må leggen støttes av en benstøtte med knærne bøyd i 90 graders vinkel, eller den vinkelen som er angitt på utøverens klassifiseringskort. Føttene må ikke plasseres på bakken og derigjen...
	5.3.1.4 Bruker skytteren en krakk må føttene støtte vektbelastningen vertikalt på krakken, med mindre anatomiske restriksjoner ikke gjør det mulig. Slike restriksjoner må være notert på skytterens klassifiseringskort. I skuddfasen, mens kroppen bevege...
	5.3.1.5 Dommerne må observere skyttere i sportsklasse SG-S. De må forsikre seg om at skytteren gjennom hele skuddfasen forblir sittende, at ryggraden er i kontakt med rullestolens ryggstøtte (hvis han/hun sitter i en rullestol) og at føttene holder se...
	5.3.1.6 Skyttere i sportsklasse SG-S kan av sikkerhetsmessige årsaker bruke stropper på overkroppen når de avgir skudd. Stroppene som brukes må ikke være bredere enn 10 cm og ikke være elastiske. Skytteren bestemmer selv hvor mange stropper som er nød...

	5.3.2 Sportsklasse SG-L
	5.3.2.1 Skyttere i sportsklasse SG-L må konkurrere i stående stilling.
	5.3.2.2 Ingen krakk, innretning eller noe annet for å støtte stående stilling er tillatt.

	5.3.3 Sportsklasse SG-U
	5.3.3.1 Skyttere i sportsklasse SG-U må konkurrere i stående stilling.
	5.3.3.2 Ingen krakk, innretning eller noe annet for å støtte stående stilling er tillatt.


	5.4 Ladeinnretning (sikkerhet)
	5.4.1 Skyttere som deltar i sportsklasse SG-U må bruke det regulerbare ladestativet som arrangøren har plassert på hver standplass på banen.
	5.4.2 Mens skytterne evalueres kan et klassifiseringsutvalg identifisere gjøremål som den enkelte skytter ikke er i stand til å utføre, f. eks. sikker ladning, holde og/eller avfyre en hagle. I slike tilfeller skal klassifiseringsutvalget melde fra ti...
	5.4.3 Dersom klassifiseringssutvalget finner det nødvendig å avsløre informasjon om medisinske diagnoser til tekniske funksjonærer, i den hensikt å foreta en gjennomgang iht. art. 5.4.2, skal slik informasjon, for å unngå tvil, behandles konfidensielt...

	5.5 Annet
	5.5.1 Med unntak av det som framgår av art. 5.4 må Teknisk Delegert godkjenne regulerbare innretninger som brukes av skyttere. Alle regulerbare innretninger må være universelt tilgjengelige og ikke være en prototype.
	5.5.2 Skyttere tillates ikke å bearbeide avtrekkeren i paratrapøvelser.
	5.5.3 Skytebord og støttestativ er ikke tillatt for utøvere som konkurrerer i paratrapøvelser.


	6 Regler for synshemmede (VI)
	6.1 Innledning
	6.1.1 Bestemmelsene i art. 6 gjelder for en to (2) års periode, fra 1. februar 2019. I løpet av denne perioden vil WSPS overvåke hvordan bestemmelsene praktiseres. Det kan resultere i endringer av regelverket når den to (2) år lange overvåkningsperiod...
	6.2.2.1 For ikke å forstyrre andre utøvere anbefales det i VI-øvelser at minst hver tredje standplass forblir ubesatt. Teknisk delegert tar den endelige avgjørelsen om dette.
	6.2.2.2 Det kan ikke etterlates ubenyttet utstyr eller ekstra stoler på konkurransearenaen. Skyttere kan ikke benytte stoler til å legge utstyr på.


	6.3 Bekledning og utstyr
	6.3.1 Skytejakke
	6.3.1.1 WSPS’ regler, art. 2.2.1 skal anvendes.
	6.3.1.2 Under følgende omstendigheter kan VI-rifleskyttere bruke en jakke godkjent av ISSF iht. ISSFs regler:

	6.3.2 Skytebukser
	6.3.2.1 Skytebukser er forbudt for alle liggendeskyttere.

	6.3.3 Skytesko
	6.3.3.1 Skytesko må være iht. ISSFs regler og WSPS art. 2.2.3.

	6.3.4 Utstyr
	6.3.4.1 Det er ikke krav om tilleggsbelysning på skiven; belysning skal være iht. ISSFs regler.
	6.3.4.2 Jurymedlemmer må teste IR LED systemet. Det er tillatt funksjoneringsfeil hvis en enhet svikter eller er ødelagt.
	6.3.4.3 Skytterne må ha med seg egne LED lamper til bruk i konkurransen.
	6.3.4.4 Det kan være øremerkede konkurranser hvor alle deltakende skyttere må bruke ugjennomsiktige brilleglass.

	6.3.5 Utstyrskontroll
	6.3.5.1 Lagledere og trenere har ansvar for å sikre at skytterne har utstyr og bekledning som samsvarer med disse reglene og ISSFs regler.
	6.3.5.2 Kontroll av ISSF-utstyr skal skje iht. ISSFs regler.
	(a) Kontroll av spesielt utstyr for VI-skyting skal gjøres i samsvar med disse reglene.
	(b) Før hver konkurranse starter er skytterne ansvarlig for å framlegge spesielt utstyr og bekledning for VI- skyting til offisiell inspeksjon og godkjenning. Som del av denne prosessen:
	(i) Skytteren må vise fram både gyldig Utøver-ID og lisens; og
	(ii) Utstyrskontrollarket (appendix 5) må være ferdig fylt ut og være signert av alle relevante parter.
	6.3.5.3 Før konkurransen kan konkurransefunksjonærene foreta kontroller på standplass av hver skytter og deres spesielle utstyr for VI-skyting.
	6.3.5.4 Etter konkurransen foretar funksjonærer fra utstyrskontrollen tilfeldige kontroller av utstyr.

	6.3.6 Ikke godkjente funksjoneringsfeil
	6.3.6.1 Påberopelse av funksjoneringsfeil på siktesystemet må umiddelbart meldes til banefunksjonærer.
	6.3.6.2 Det tillates ikke at skytterens lydenheter avgir lyd utenfor hodetelefonene. Lyd som kan høres på en (1) meters avstand er forbudt.
	6.3.6.3 Banefunksjonærer skal kontrollere følgende under konkurranse:
	(a) Frakoblede ledninger;
	(b) Lav batteribank eller batteripakke;
	(c) Alle andre situasjoner skal behandles i samsvar med ISSFs regler.

	6.3.7 Skytestoler & bord for liggende stilling
	6.3.7.1 Det er forbudt å bruke rygglene når man er i skytestilling.
	6.3.7.2. I liggende stilling er det ikke tillatt å ha en skytestol med armlener eller klesbeskyttere.
	6.3.7.3 WSPS-reglene 2.8.1 til 2.8.1.7 skal anvendes.


	6.4 Skytestillinger
	6.4.1 Liggende
	6.4.1.1 WSPS-regel 3.2.2.5 skal anvendes.

	6.4.2 Stående
	6.4.2.1 Skytterne må stå fritt, i samsvar med ISSFs regler.
	6.4.2.2 Kinnet må brukes som beskrevet i ISSFs regler.
	6.4.2.3 Kinnstykket må være i samme høyde som sentrum av kinnet, med en maksimal differanse på 5 cm.
	6.4.2.4 Det er ikke nødvendig at kinnet berører kinnstykket.


	6.5 Assistent
	6.5.1 Ladeassistenter er kun tillatt som beskrevet i VI-Klassifiseringsregler for skyting.
	6.5.2 Assistenten:
	6.5.2.1 Har tillatelse til å gi ikke-verbale signaler under konkurransen for å indikere poengsummer og for å vise hvilken stilling skiven befinner seg i.
	6.5.2.2 Kan etter anmodning fra skytteren justere siktene, men har ikke tillatelse til å støtte riflen. Bare en (1) person kan berøre riflen under sikting.
	6.5.2.3 Assistentens plassering (til venstre eller høyre for skytteren) bestemmes av standplassen, og kan ikke endres til motsatt side.
	(a) Assistenten må være på plass under hele konkurransen og tillates ikke å gå bak standplass mellom skuddene.
	(b) Verbal kommunikasjon mellom skytteren og assistenten under konkurransen er forbudt.
	6.5.2.4 Assistenten kan:
	(a) Hjelpe skytteren med å montere utstyret, inkludert sikteutstyret.
	(b) Umiddelbart varsle skytteren dersom han/hun ikke sikter på sin egen skive.



	7 Fallfigurøvelser
	7.1 Konkurransens format
	7.1.1 Følgende øvelser er godkjent som fallfigurøvelser:
	7.1.2 Alle øvelser skytes på 10 m avstand, i stående stilling med en standard luftrifle/pistol.
	7.1.3 Skivene er som i skiskyting, med fem (5) blinker. Størrelsen på skiveinnstikkene er (fra venstre mot høyre):
	7.1.3.1 FTR1 & FTR2:  6 mm – 6 mm – 5mm – 5 mm – 4 mm
	7.1.3.2 FTP:   24 mm – 24 mm – 16 mm – 16 mm – 11 mm

	7.1.4 Alle konkurranser organiseres som en pool-gruppekonkurranse med en rekke progressive runder:
	7.1.4.1 Hver gruppe består maksimalt av fire skyttere som konkurrerer samtidig mot hverandre.
	7.1.4.2 I hver runde konkurrerer gruppen over to serier à 5 skudd (med en tidsbegrensning på 2 minutter og 30 sekunder på hver serie):
	(a) Etter hver serie à fem skudd skal antall skiver som er falt for hver skytter i gruppen telles, annonseres og noteres;
	(b) Hvis en skytter unnlater å avgi skudd i løpet av tillatt tid skal skuddene dømmes bom (0).
	7.1.4.3 De to skytterne med høyest poengsum i hver gruppe går videre til neste konkurranserunde.
	7.1.4.4 Ved poenglikhet: en omskyting (på den ytterste høyre blinken) skal avgjøre hvem som vinner:
	(a) FTR øvelser:
	 Etter tre mislykkede forsøk på den ytterste høyre blinken, uten at det blir en avgjørelse forsøkes den neste størrelsen av blinker (fra høyre til venstre) og så videre;
	 Etter tre vellykkede forsøk på den ytterste høyre blinken, uten at det blir en avgjørelse, skal omskytningstiden endres fra 30 sekunder til 20 sekunder.
	(b) FTP øvelser:
	7.1.4.6 Eksempler på framdriften i konkurransen finnes i vedlegg 9.
	7.1.5 For å sikre at fordelingen er tilfeldig, skal det før hver runde, ved loddtrekning trekkes standplasser for hver gruppe.
	7.1.6 Coaching eller bruk av kikkert er ikke tillatt under konkurransen.
	7.2 Kommandoer


	7.2.1 Forberedelsestid
	7.2.1.1 For konkurransens første runde: skytterne har fem (5) minutter til forberedelser og prøveskudd.
	7.2.1.2 For etterfølgende konkurranserunder (unntatt finalen): skytterne har tre (3) minutters forberedelsestid i begynnelsen av hver runde.
	7.2.1.3 For finalen: skytterne har fem (5) minutter til forberedelser og prøveskudd.
	7.2.2 Kommandoer for konkurransen
	7.2.2.1 Kommandoene for konkurransen:



	8 Lagøvelser
	8.1 Øvelser og format
	8.1.1 Det skal være så mange lagkonkurranser i hver øvelse (unntatt Fallskiver) som antallet tillater. Gjelder ikke for paralympiske leker.
	8.1.2 Lagresultatene regnes ut ved å legge sammen resultatene til de individuelle skytterne på laget. (dvs. at det ikke arrangeres separate lagkonkurranser).

	8.2 Lagstørrelse
	8.2.1 Alle lag må bestå av tre (3) skyttere.

	8.3 Maksimalt antall lag fra hvert forbund
	8.3.1 Nivå 1 konkurranser: maksimalt to lag fra hvert nasjonale forbund.
	8.3.2 Nivå 2 og 3 konkurranser: kun ett lag fra hvert nasjonale forbund.

	8.4 Øvelsers berettigelse
	8.4.1 Det må minimum være tre (3) lag på startlisten for øvelsen (etter fristen for endelig påmelding). Hvis ikke blir øvelsen automatisk kansellert.
	8.4.2 Hvis kun tre lag deltar i en øvelse vil medaljer bli delt ut etter ‘minus-en-regelen’ (dvs. at kun gull- og sølvmedaljene deles ut).


	9 Medisinske betraktninger
	9.1 Tilbake til avgjørelser på konkurransearenaen
	9.1.1 Den altoverskyggende prioritering er til enhver tid å sikre atletenes helse og sikkerhet. Utfallet av konkurransen må aldri påvirke slike avgjørelser.
	9.1.2 Det er lagledelsens ansvar å avgjøre om en syk eller skadet skytter kan fortsette eller komme tilbake i konkurransen.

	9.2 Epilepsi
	9.2.1 Det er skytterne og deres nasjonale forbunds plikt å melde fra hvis en skytter har gjennomgått noen form for epileptisk anfall/slag eller en epilepsirelatert episode.
	9.2.2 Alle skyttere må fylle ut formularet ‘Epilepsideklarasjon for utøvere’ (Athlete Epilepsy Declaration FORM) (vedlegg 10). Dette må være lastet ned til skytterens SDMS-profil innen 1. februar hvert år.
	9.2.3 Formularet Epilepsideklarasjon for skyttere bekrefter om skytteren har epilepsi, og dersom det er tilfellet, identifiserer hvilken type epilepsi skytteren lider av og at epilepsien er stabil.
	9.2.4 Hvis en skytter erklærer at han/hun er medisinsk diagnostisert med epilepsi og i løpet av den siste 12 måneders perioden har hatt et epileptisk anfall skal skytterens deltakelse i WSPS være gjenstand for godkjennelse av IPCs medisinske komité.
	9.2.5 Hvis en skytter, når enn det måtte være, får en eller annen form for epileptisk anfall/slag eller epilepsirelatert episode må en oppdatert utgave av formularet Epilepsideklarasjon for utøvere umiddelbart sendes WSPS.

	9.3 Pacemakere
	9.3.1 Bruker skyttere pacemaker i WSPS-idrett er det gjenstand for godkjennelse av IPCs medisinske komité.
	9.3.2 En skytter som bruker pacemaker er derfor pålagt å sende en medisinsk journal til IPCs medisinske komité (medical@paralympic.org), som inneholder patologiske og tekniske detaljer om den innretningen som er implantert.
	9.3.3 IPCs medisinske komité må avgjøre om innretningen er godkjent og avgjørelsen er endelig. Skytteren vil bare bli tillatt å bruke denne godkjente innretningen, og enhver endring må omgående meddeles WSPS.
	9.3.4 Unnlates det å underrette WSPS om bruk av pacemaker resulterer det i automatisk diskvalifikasjon av skytteren og resultater oppnådd i konkurranser hvor pacemaker ble brukt.



	Appendix 1_Table of Requirements & Competition Designation
	1 General requirements
	2 Specific requirements

	Appendix 2_Approved Competition Requirements
	1 Sanctioning process
	1.1 Application forms must be completed in full and submitted to World Shooting Para Sport Office at ipcshooting@paralympic.org no later than 6 months prior to the commencement of the competition.
	1.2 Applications submitted outside the given timelines or not completed in full will not be accepted.
	1.3 World Shooting Para Sport will announce its decision to approve the competition officially in writing.
	1.4 If approved, a 100 EUR (ex. VAT) sanctioning fee must be submitted by the LOC to IPC account. The LOC will be invoiced by World Shooting Para Sport.
	1.5 All approved competitions will appear in the World Shooting Para Sport Calendar.

	2 Minimum requirements
	2.1 Rules: the competition will be held according to current ISSF and World Shooting Para Sport Rules.
	2.2 Programme of events: refer to World Shooting Para Sport rule 1.2.2.1
	2.3 Time schedule: the time schedule should be developed by the LOC taking into consideration the number of firing points, expected number of athletes per event, type of targets (e.g. paper or electronic). The schedule needs World Shooting Para Sport ...
	2.4 No. of days for classification, training & equipment control: two (2) days are required prior to the competition days.
	2.5 Equipment: full set of gauges and instruments for both ISSF and World Shooting Para Sport equipment control must be provided (Note: if the LOC does not own World Shooting Para Sport equipment control gauges and instruments, please inform World Sho...
	2.6 Event viability: athletes from a minimum of three (3) NPCs must be entered by the final entries deadline. Otherwise an event is not considered viable and will be cancelled.
	2.7 Entries: the final entries list must be sent to World Shooting Para Sport office the day after the final entries deadline and not later than 4 weeks prior the start of the competition. The athlete’s SDMS ID number, international sport class and sp...
	2.8 Technical officials: the competition must be officiated by recognised ISSF and World Shooting Para Sport Judges.
	2.9 Classification panel: an International classification panel will consist of two (2) International Classifiers and will be appointed by World Shooting Para Sport. For protest opportunities 2 panels of two (2) International Classifiers each must be ...
	2.10 Results: the LOC must submit the results from all events to World Shooting Para Sport in electronic version in the standardised World Shooting Para Sport Results Template no later than 7 days after the end of the competition. Results recognition ...


	Appendix 3_Sanctioned Competition Requirements
	1 Sanctioning Process
	1.1 Applications must be completed in full and submitted to World Shooting Para Sport Office at ipcshooting@paralympic.org no later than 12 months prior to the competition.
	1.2 Applications submitted outside the given timelines or not completed in full may not be accepted.
	1.3 If deemed necessary by World Shooting Para Sport, prior to a sanctioning decision a site visit may be required to be conducted by World Shooting Para Sport (at the LOC cost).
	1.4 A maximum of four (4) Level 2 competitions will be sanctioned per year. Priority for sanctioning will be given to World Cup competitions.
	1.4.1 World Shooting Para Sport

	1.5 World Shooting Para Sport will announce its decision to approve the competition officially in writing.
	1.6 If the competition is approved, a sanctioning fee must be paid by the LOC to IPC (LOC will be invoiced accordingly):
	 200 EUR (excluding VAT);
	1.7 All sanctioned competitions will appear in the World Shooting Para Sport Calendar.

	2 General requirements
	2.1 Rules: the competition will be held according to current ISSF and World Shooting Para Sport Rules.
	2.2 Programme of events:
	2.3 Finals are required for all events (except R9 & P5)
	2.4 No. of days for classification, training & equipment control: two (2) days are required prior to the competition days.
	2.5 Minimum days of competition days:
	2.6 Doping Control: A Doping Control Agreement (DCA) will be signed between the LOC and IPC.

	3 Entries
	3.1 The IPC Online entry system will be used for this event for athlete entries; other entry forms (i.e. Team Official registration, Transport and Accommodation booking - if required) should be distributed to teams along with the Competition Informati...
	3.2 All Athletes are required to be licensed by the Final Entry deadline.
	3.3 The estimated number of participants World Shooting Para Sport are:
	3.3.1 Estimated number of wheelchair users World Shooting Para Sport:

	3.4 Event viability
	3.4.1 The minimum number of entries per event are:

	 Individual events: four (4) athletes from four (4) NPCs;
	 Team events: teams from a minimum of three (3) NPCs.
	3.4.2 If the minimum viability criteria is not met by the final entries deadline an event is not considered viable and will be cancelled.

	3.5 Competition Information Package (CIP)
	3.5.1 Competition Information Package (CIP) and entry forms should be sent to NPCs no later than 4 months prior to the competition start date. World Shooting Para Sport will distribute the information package and forms to NPCs, and also publish the in...
	3.5.2 The CIP must include:
	3.5.3 A CIP template will be sent to the LOC by World Shooting Para Sport. The CIP template should be completed by the LOC and sent to World Shooting Para Sport for approval, along with draft competition schedule.

	3.6 Fees
	3.6.1 Basic Entry Fee: a Basic Entry Fee shall be charged by the LOC to all participating athletes and team officials. This fee should be calculated by the LOC according to the approximate price per person for services during the competition, and a pr...
	3.6.2 Event Entry Fees: in addition to the basic entry fee, the LOC will collect event entry fees of 10 EUR per athlete per individual entry and 20 EUR per team entry per event. These ‘event entry fees’ are to be paid to World Shooting Para Sport post...

	3.7 Deadlines:
	3.7.1 First Entry by Number: the competition first entry by number deadline must be set to minimum nine (9) weeks before the start of the competition;
	3.7.2 Final Entry by Name: the competition final entry deadline must be set to minimum five (5) weeks before the start of the competition.

	3.8 Bibs: Following the final entry deadline World Shooting Para Sport will prepare Athlete and Loader Bibs and send to the LOC for printing and distribution.

	4 Transport
	4.1 Transport (airport to hotel, and hotel to venue) must be provided for all appointed competition officials (Technical Officials, Classifiers, Management Team).
	4.2 If the LOC will provide transport (airport to hotel and/or hotel to venue) to Athletes and Team Officials a suitable number of accessible vehicles must be provided.

	5 Accommodation
	5.1 If the LOC will offer accommodation services to Athletes and Team Officials as part of the competition entry package, a suitable number of accessible rooms must be provided.

	6 Venue
	6.1 General requirements (firing points, ranges specifications, etc) are as according to the ISSF rules.
	6.2 Equipment
	6.2.1 Electronic Targets are mandatory. Targets and results services must be provided by the World Shooting Para Sport Official Results & Target System Provider (see LOC obligation details at www.ipc-shooting.org/organisers);
	6.2.2 Full set of gauges and instruments for both ISSF and World Shooting Para Sport equipment control must be provided (Note: if the LOC does not own an World Shooting Para Sport equipment control gauges and instruments, please inform World Shooting ...

	6.3 Accessibility
	6.3.1 The venue must be accessible to wheelchair users, including ‘barrier-free’ access to the venue and field of play.
	6.3.2 A suitable number of accessible toilets must be available at the venue.

	6.4 Information services:
	6.4.1 A results board (for results display) must be provided on venue;
	6.4.2 A website must be provided for distributing documents and notices to delegations and officials;
	6.4.3 An information desk or notice board for competition information should be available to teams at the venue and official hotel (if applicable);
	6.4.4 It is strongly recommended by World Shooting Para Sport that the LOC provide free Wi-Fi services to participants across the venue.

	6.5 Meeting rooms and office facilities
	6.5.1 A large room or space must be allocated to be used for the Technical Meeting (there will be approximately 2 persons per participating country attending).
	6.5.2 An office for the Technical Delegate (and World Shooting Para Sport Manager, if attending), must be allocated. The allocated office must include access to internet, printer and photocopier.

	6.6 Classification
	6.6.1 For full requirements for Classification areas, please see the LOC Guidelines on the World Shooting Para Sport website: www.ipc-shooting.org/organisers


	7 Officials
	7.1 World Shooting Para Sport will appoint the necessary number of officials, and confirm the names to the LOC in writing.
	7.2 The LOC should budget to cover the following number of officials and relevant costs/services:
	7.3 Juries
	7.3.1 World Shooting Para Sport will provide a list of appointments to the LOC following the official appointment process by World Shooting Para Sport.
	7.3.2 One member per Jury is to be provided by the LOC.

	7.4 National Technical Officials: an appropriate number (calculated as per ISSF Rules) are to be selected and appointed by the LOC.

	8 Protocol
	8.1 Medals
	8.1.1 The LOC must send the proposed medal design to World Shooting Para Sport for approval.
	8.1.2 Medal design must follow the World Shooting Para Sport brand guidelines and  include:

	8.2 Victory Ceremonies
	8.2.1 Depending on the preference of the LOC, victory ceremonies can be scheduled following each final or at the end of every day.
	8.2.2 The Victory Ceremony area must accessible for wheelchair users.
	8.2.3 A back-drop and podium must be prepared for the ceremonies, and the designs must be sent to World Shooting Para Sport for approval.
	8.2.4 The LOC must provide the national anthems and the three (3) flags of each participating NPC (NOTE: total number of required flags per NPC can be finalised with World Shooting Para Sport following the final entry deadline).

	8.3 Opening and Closing Ceremonies
	8.3.1 Opening and Closing Ceremonies are optional.
	8.3.2 If an LOC wishes to plan an Opening and/or Closing Ceremony, plans must be approved by World Shooting Para Sport.


	9 Branding
	9.1 Any competition branding (including posters, banners, brochures, etc) must include the official event title and event logo World Shooting Para Sport.
	9.2 A design of all planned materials must be sent in good time to World Shooting Para Sport for approval.


	Appendix 4_Bib Templates
	Appendix 5_Equipment Control Sheet
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	Vedlegg 6 Avtrekksforlengere og tilpasninger 2020
	 Avtrekksforlengere: Avtrekkere som har endringer, sammenliknet med standard avtrekkere, men er innenfor dimensjonene gitt i ISSFs art. 7.4.4.2 og er beskyttet av en avtrekkerbøyle.
	 Avtrekkstilpasninger: Avtrekkere som har endringer, sammenliknet med standard avtrekkere som er utenfor avtrekkerbøylen og dimensjonene gitt i art. 7.4.4.2 i ISSFs regler.
	o Skyttere må ha en medisinsk grunn for å benytte seg av avtrekkertilpasninger;
	o De må gjennomgås og godkjennes av et WSPS-klassifiseringsutvalg i løpet av en teknisk sesjon (i samråd med Teknisk Delegert når det gjelder sikker bruk av den foreslåtte avtrekkertilpasningen) og noteres på utøverens klassifiseringskort og lisenskor...

	Vedlegg 7 Riflestøtte
	1 Oversikt
	2  Støtte på øvre del – Gaffelen (U-formet boks)
	3 Framgangsmåte ved kontroll (Art. 2.9.13)
	3.1 0-punkt
	3.2 Fleksibilitet i fjærer


	Vedlegg 8 10m LP STD
	1 Generelt
	1.1 Alle 4.5 mm (.177) våpen som drives med komprimert luft eller gass kan benyttes.
	1.2 Våpnene som benyttes i 10 m femskuddsøvelsen må ha magasin som kan lades med fem (5) kuler.

	2 Konkurransen
	2.1 Skytterne får  tre (3) minutters forberedelsestid.
	2.2 Klarstilling:
	2.2.1 Før hver serie må skytteren senke armen. Våpenet kan hvile på benken eller skytebordet.
	2.2.2 Våpenet må ikke heves eller løftes slik at det peker mot skivene før kommando START.

	2.3 En serie anses å ha startet i det øyeblikket kommando KLAR gis. Skudd avgitt etter at kommando KLAR er gitt teller i konkurransen.
	2.4 Før hver konkurranseserie starter kan skytteren  avgi en (1) prøveserie à fem (5) skudd på 10 (ti) sekunder.
	2.5 All skyting (prøve-og konkurranseserier) skal skje på kommando. Skyttere  på samme baneseksjon må avgi skudd samtidig, men arrangøren kan ordne det slik at skyttere på flere enn en baneseksjon kan avgi skudd samtidig under felles kommando.
	2.6 Øvelsen består av førti (40) konkurranseskudd.
	2.7 Øvelsen er fordelt på serier à fem (5) skudd, hver på ti (10) sekunder. I hver serie avgis fem (5) skudd mot en (1) standard luftpistolskive (jfr. ISSFs art. 6.3.2.6) innenfor den tidsbegrensning som er gitt for serien.
	2.8 Kommandoer
	2.8.1 Når standplasslederen gir kommando LADNING må skytterne innen ett (1) minutt forberede seg til serien.
	2.8.2 Etter  ett (1) minutt gir standplasslederen kommandoene:
	2.8.3 Skytetiden kontrolleres med stoppeklokker.
	2.8.4 Uriktige banekommandoer
	2.8.4.1 Ønsker en skytter å protestere fordi det er gitt uriktig kommando og/eller  fordi standplasslederen ikke har opptrådt korrekt, skal han/hun holde våpenet rettet mot skivene (eller sikre det i ladeinnretningen/ladestativet) og løfte den ledige ...
	2.8.4.2 Godtas påstanden skal skytteren få avgi serien.
	2.8.4.3 Hvis påstanden ikke godtas kan skytteren få avgi serien, men skal straffes med trekk av to  (2) poeng fra resultatet i den serien.
	2.8.4.4 Har skytteren avgitt skudd etter uriktig kommando og/eller upassende opptreden skal protesten ikke godtas.


	2.9 Dømming
	2.9.1 Alle skudd som avgis i løpet av skytetiden på ti (10) sekunder skal dømmes. For tidlig og for sent avgitte skudd dømmes bom (0).
	2.9.2 Poenglikhet
	2.9.2.1 Poenglikhet på de tre (3) første plassene avgjøres ved omskyting. Omskytingen består av en prøveserie à fem (5) skudd på ti (10) sekunder, etterfulgt av en (1) serie à fem (5) skudd på ti (10) sekunder. Omskytingen fortsetter til ingen lenger ...
	2.9.2.2 Poenglikhet på fjerde plass og lavere avgjøres ved å telle tilbake i fem (5) skudds serier. Hvis det fortsatt er poenglikhet skal skytterne rangeres likt.

	2.10 Avbrytelser
	2.10.1 Hvis skytingen blir avbrutt på grunn av sikkerhet eller tekniske forhold som ikke kan lastes skytteren:
	2.10.1.1 Varer avbruddet i mer enn femten (15) minutter, skal juryen innvilge en ekstra prøveserie à fem (5) skudd.
	2.10.1.2 I 10 m luftpistol standardøvelsen skal den avbrutte serien annuleres og skytes om. Serien som skytes om skal noteres og resultatet godskrives skytteren.
	2.10.1.3 All tilleggstid som tildeles av juryen eller standplasslederne skal noteres klart og tydelig på resultatførerens resultatkort og på resultattavlen med angivelse av årsak og slik at det er godt synlig for skytteren.


	2.11 Forstyrrelser
	2.11.1 Påstår en skytter at han er blitt forstyrret under avgivelse av et skudd skal han rette våpenet mot skivene (eller sikre det i ladeinnretningen/ladestativet) og omgående informere standplasslederen eller juryen ved å løfte den ledige hånden, ut...
	2.11.2 Godtas påstanden:
	2.11.2.1 Må serien annuleres og skytteren kan skyte serien på nytt.

	2.11.3 Hvis påstanden ikke godtas:
	2.11.3.1 Har skytteren fullført serien skal skuddet eller serien godskrives skytteren.
	2.11.3.2 Har skytteren ikke fullført serien på grunn av den påståtte forstyrrelsen kan han/hun skyte om serien.

	2.11.4 Dømming og avstraffelse er slik:
	2.11.4.1 Summen av de fem (5) laveste treffverdiene på skiven noteres som resultatet.
	2.11.4.2 To (2) poeng skal også trekkes fra den serien som er skutt om.
	2.11.4.3 I alle omskytingsserier skal alle fem (5) skudd avgis mot skiven. Skudd som ikke avgis eller ikke treffer skiven skal dømmes bom (0).
	2.12 Funksjoneringsfeil

	2.12.1 Hvis et skudd ikke avgis på grunn av funksjoneringsfeil og skytteren ønsker å påberope seg funksjoneringsfeil, skal han rette våpenet mot skivene, beholde grepet og omgående informere standplasslederen ved å løfte den ledige hånden, uten å fors...
	2.12.1.1 En skytter kan prøve å rette en funksjoneringsfeil og fortsette serien, men etter at å ha prøvd å rette feilen kan han ikke påberope seg GODKJENT FUNKSJONERINGSFEIL med mindre årsaken er at en del av våpenet er så skadet at det ikke funksjone...
	2.12.1.2 Intreffer en funksjoneringsfeil i prøveserien skal den ikke registreres som en funksjoneringsfeil. Prøveserien kan fullføres. (Jfr. ISSFs art. 8.9.1).
	2.12.1.3 Det antall skudd som allerede er avgitt må noteres og serien kan skytes om.
	2.12.1.4 Dersom det er en GODKJENT FUNKSJONERINGSFEIL kan det tillates at den skytes om. Omskyting kan kun tillates en gang i en 40-skudds øvelse.

	2.12.2 Dømming: GODKJENT FUNKSJONERINGSFEIL
	2.12.2.1 De fem (5) laveste treffverdiene av alle avgitte skudd på skivene summeres og noteres som resultat. Skytteren må avgi alle fem (5) skuddene mot skiven under omskytingen. Skudd som ikke avgis, eller som ikke treffer skiven i omskytningsserien,...
	(Hvis det benyttes papirskiver skal det settes opp ny skive før omskytingen).

	2.12.3 Dømming: IKKE GODKJENT FUNKSJONERINGSFEIL
	2.12.3.1 Summen av treffverdiene på skiven noteres som resultat.
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	2  LED-krav
	2.1 LED-måling
	1. Det må være en 5 mm IR LED med bølgelengde mellom 850 og 920 nm på et utgangsnivå på > 50 % strålingskraft (se bilde nedenfor).

	2.2 LED-posisjon
	2.3 Det  infrarøde (IR)-lysemitterende diode (LED) må være 60 mm rett under rifleskivens sentrum.
	SIUS spesialiserte IR-enhet for type LS10 eller HS10 drives av systemet.
	2.3.1 IR-lampen er over den grønne LED-lampen. Den grønne LED-lampen må være på slik  at juryens medlemmer  kan  se om IR-lampen er i funksjon.

	2.4 LED-innsats
	2.4.1 IR-lampen er en enhet som kan festes til forsiden av den  elektroniske skiverammen.
	2.4.2 Det kan være en universell type eller en spesialisert type som tilbys av den elektroniske skiveprodusenten.
	2.4.3 Tilførsel av strøm til IR-lampen skjer via direkte tilkobling til den elektroniske skiven eller av en egen USB-strømkilde.
	Denne passer på alle elektroniske skiver
	2.4.4. De  universelle IR-enhetene er tilgjengelige og passer til SIUS, Megalink og Meytonskiver.
	2.4.5 De universelle typene må monteres i  nedre venstre hjørne av rammen og drives av en USB-lader eller batteribank.
	Et eksempel på en universell IR-enhet, montert på et Meyton-skive som drives av en USB.
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