Svenska Skyttesportförbundet har härmed äran att inbjuda landets
skytteungdom till 2009 – 10 års upplaga av SKYTTIADEN.
1. Tävlingens förlopp
Omgång
Senast v
1. Föreningstävling
48
2. Kretstävling
51
3. Förbundstävling
2
4. Regiontävling (UO-region) den 6 febr. 2010
5. Riksfinal i Eskilstuna den 13 mars 2010

Arrangör utses av
Kretsen
Ungdomsskytteförbundet
Regionen
Sv. Skyttesportförbundet

Uttagningstävlingar: Förenings-, krets- och förbundsvisa uttagningstävlingar enl. resp. förenings/krets/
uskfb bestämmelser. Om skytt som kvalificerat sig till förbundsfinalen inte har möjlighet att delta för
t.ex. annan tävling vid skyttegymnasium är det upp till resp. uskfb att avgöra om denna tävling skall få
räknas. För att sådan tävling skall få räknas skall följande uppfyllas.




Tävlingen skall genomföras med av uskfb godkänd tävlingsledare.
Resultaten skall redovisas tillsammans med övriga resultat vid förbundsfinalen.
Elev vid skyttegymnasium som medges skjuta förbundsfinalen i enlighet med ovan skall visa
intyg att resp. uskfb godkänt detta.

Obs! Från och med omgång 4 skall resultaten för sittandeskyttarna tolkas med decimal och för
ståendeskyttarna, med heltal.
Från omgång 3 går de tre bästa och alla 400 poängare i varje klass vidare till omgång 4. Från omgång 4
går de fem bästa i kl 11 och 13 samt de tre bästa i övriga klasser vidare till riksfinalen.
Till riksfinalen går även skyttar i klass 11 och 13 med samma decimalresultat som 5:e skytten och i klass
15 rem med samma decimalresultat som 3:e skytten. Vid förfall för ordinarie deltagare får reserv sättas
in, i första hand nr 4 alt 6, därefter nr 5 alt 7 o.s.v. från närmast föregående omgång. OBS reserv måste
ha startat i närmast föregående omg.
Rapportering: Förenings- och kretstävlingarna rapporteras till resp. uskfb. Förbundsfinalerna rapporteras
till resp. regionfinalers arrangörer samt tävlingsledaren. Regionfinalerna rapporteras till tävlingsledaren.
Fr.o.m. förbundstävlingen finns resultaten på Sv. Skyttesportförbundets hemsida.
OBS! All rapportering direkt efter avslutad tävling med komplett resultatlista.
2. Klassindelning
L 11. Sittande med stöd. Skytt som under året (1/1 – 31/12) 2009 fyller högst 11 år.
L 13. Sittande med stöd. Skytt som under året 2009 fyller högst 13 år.
L 15. Sittande. Skytt som under året 2009 fyller högst 15 år.
L 15. Stående. Skytt som under året 2009 fyller högst 15 år.
L 17. Stående. Skytt som under året 2009 fyller högst 17 år.
L 20. Stående. Skytt som under året 2009 fyller högst 20 år.
L 25. Stående. Skytt som under året 2009 fyller högst 25 år.
OBS! Deltagarna får delta endast i en klass.
3. Luftgevär, tavlor och avstånd
Luftgevär: Enligt SvSF:s vapenspecifikation. Tavlor: Av SSF godkända tavlor.
Avstånd: 10 m med tolerans för armbågar vid sittande skjutställning.
Se tävlingshandboken 2007 års utgåva.

4. Skottantal och skjuttid
Obegränsat antal provskott före första tävlingsskottet. Vid förenings- och kretstävlingar minst 20 i övrigt
40 tävlingsskott. Skjuttid sittande: 5 skott 6 min, 20 skott 30 min och 40 skott 60 min, stående
5 skott 6 minuter, 20 skott 35 min och 40 skott 75 min. Skjuttiden för 20 resp. 40 skott inkluderar valfritt
antal provskott. Vid skjutning på elektroniska tavlor minskas skjuttiden med 10 minuter för sittandeskyttarna, avser 40 skott.
5. Skjutställning
Sittande enligt Regelboken Nationellt skytte. Stående enligt SvSF:s reglemente.
6. Stöd
Stöd av klyktyp eller motsvarande att lägga geväret i är förbjudet. Vid tävling skall stöd av enhetlig typ
tillhandahållas av arrangören. Godkänt stöd får regleras i höjd med underläggsskivor vilka arrangören
skall tillhandahålla. Egna godkända stöd får användas. I inbjudan skall anges vilken typ av stöd som
arrangören tillhandahåller. Bordsskivor kläs med matta av lämpligt slag för att förhindra halkning. Lösa
armbågsskydd får användas.
7. Medhjälpare
Vid förbunds- region- och riksfinal är medhjälp tillåten i samband med provskotten. Laddhjälp är inte
tillåten. Behöver tävlande hjälp under tävlingen måste framställan om detta göras till tävlingsledningen
eller skjutledaren, som beslutar om hjälp skall tillåtas.
8. Särskiljning
Skyttar som skjutit högsta möjliga resultat särskiljs genom särskjutning. Särskjutning sker även, vid
lika poäng, om medaljerna och kvalificering till nästa omgång. Särskjutningen t.o.m. omgång 4 skall ske
enligt följande. Serie om 5 skott med öppen markering efter varje skott. Markering med decimaltolkning. Tid per skott 30 sek för sittande och 1 min för ståskyttar. Obegränsat antal provskott under 5 min
före särskjutningen. Är två eller flera skyttar fortfarande lika sker den fortsatta särskjutningen med serier
om 3 skott, på samma sätt som i riksfinalen.
Skytt som skjuter sin tävling på annan plats (gäller enbart förbundstävlingen), avsäger sig rätten till
särskjutning och placeras i resultatlistan efter skyttar som skjuter på officiell plats.
För placeringarna i övrigt gäller:
1. Sista 5-skottsserien, näst sista o. s. v.
2. Har särskiljning ej skett tilldelas skyttarna samma placering.
OBS! Särskiljning med tioetta gäller ej i Skyttiaden.
9. Gevärsskyttekort & Aktivitetskort
Från och med klass 17 måste du ha gevärsskyttekortet i tävling där fler än den egna föreningens skyttar
deltar.
Aktivitetskort krävs, från och med kretsomgång, av skyttar som under 2009 fyller lägst 15 år.
10. Regiontävling
I regiontävlingen skall resultaten för sittandeskyttarna tolkas med decimal och för ståendeskyttarna med
heltal.
11. Riksfinal
I riksfinalen skall resultaten för sittandeskyttarna tolkas med decimal och för ståendeskyttarna med
heltal.
Riksfinalen avslutas med en final om 10 skott, skott för skott, för de fem bästa i varje klass. För
särskiljning till finalen gäller sista 5-skottsserien, näst sista o. s. v. Obegränsat antal provskott under 5
minuter före finalen. Tid per skott 30 sek för sittande och 1 min för ståskyttar. Öppen markering efter
varje skott. Resultaten från grundomgången tas med till finalen. Finalerna skjuts på elektroniska tavlor.

12. Särskjutning i Riksfinalen om medaljerna.
Särskjutningen i riksfinalen sker i serier om 3 skott med öppen markering efter varje skott. Tid per skott
30 sek för sittande och 1 min för ståskyttar. OBS inga provskott.
13. Startavgift GRATIS!
Tävlingsledningen har beslutat att ingen startavgift skall tas ut i tävlingen. Vår förhoppning är att få fler
ungdomar med i tävlingen.
14. Priser
Dekaler utdelas till samtliga deltagare i föreningsomgången som tillhandahålls hos Ert uskfb.
Omgång 1 Föreningstävling: Skyttiadenmärke 25 mm i guld, silver och brons till 1:a, 2:a och 3:e
pristagarna i varje klass. Märkena kostar 15: - och beställs hos Ert uskfb.
Omgång 2 Kretstävling: Skyttiadenmärke 30 mm i guld, silver och brons till 1:a, 2:a och 3:e samt
diplom till 4:e, 5:e och 6:e pristagarna. Märkena kostar 15: -. Märken och diplom tillhandahålls hos
Ert uskfb.
Omgång 3 och 4 Förbunds- och regiontävling: Medaljer till alla som går vidare till nästa tävling,
1 guld, 1 silver och resten brons, samt de tre efterföljande skyttarna diplom.
Omgång 5 Riksfinal: Diplom till alla deltagarna. Medaljer till 1:a, 2:a och 3:e pristagarna samt jetong i
brons till övriga finalister.
Hederspriser delas ut till samtliga finalister.
15. Samverkan
Samverkan med Lokalradio, TT, Riks-, fack- och lokalpress förutses ske av resp. arrangör.
14. Tävlingsledning
Tävlingsledare: Marie Enqvist, Carlavägen 36, 633 51 ESKILSTUNA, Tel 016 – 13 73 37,
Mobil 070-49 48 327, E-post: marie-enqvist@tele2.se
SvSF:
Sten Lennartson, Äppleknäppsvägen 16, 461 58 TROLLHÄTTAN, Tel 0520-319 51,
Mobil 070-216 02 80, E-post: lennartson@telia.com
SvSF:
Michael Wirestam, Solstickegatan 16, 553 14 JÖNKÖPING, Tel 036-30 23 11
Mobil 070-952 65 94, E-post michael.wirestam@skyttesport.se

Hörselskydd skall användas vid allt skytte
använd

