
 
 

UPPLANDS VÄSBY PISTOLSKYTTEKLUBB 
Box 33  194 21 Upplands Väsby  
 

   
Skjutledarinstruktion  

Sportpistol/Grovpistol Finalskjutning 
 
Omfattning: 10 skott på precisionstavla, skott/skott med decimaltolkning. 
 
Klubbmästerskap: Endast Sportpistol. 
OBS vid klubbmästerskap ska tävlingen föregås av en vapenkontroll (kontroll av avtrycksvikt). 
 
Mål: Precisionstavla. 
 
Genomförande:  
 
Förberedelsetid: Förberedelsetiden är 3 minuter.  
Kommando: ”FÖRBEREDELSETIDEN BÖRJAR NU”. 
Under förberedelsetiden skall tavlorna vara framvända mot de tävlande. Under förberedelsetiden 
får de tävlande blindavfyra samt utföra grepp och riktningsövningar vid skjutplatsen.  
Kommando: ”FÖRBEREDELSETIDEN SLUT”. 
 
Vid förberedelsetidens utgång skall skjutledaren kommendera ”PROVSKOTT BÖRJAR”. 
Fem (5) minuters obegränsat antal provskott). 30 sekunder före provskottstidens slut skall 
skjutledaren meddela ”30 SEKUNDER”. 
Vid slutet av den fem (5) minuter långa provskottstiden skall skjutledaren 
kommendera ”STOPP”. 
 
Kommandoord Anvisning 
1a skottet (2a skottet o.s.v) LADDA Tävlanden laddar pistolen med en patron. 
FÄRDIGA 3-2-1 START Den tävlande har 75 sekunder på sig att avlossa 

ett skott. 
STOPP Detta kommando avges efter att den sista 

tävlanden har skjutit eller omedelbart efter 
skjuttidens slut. Den sista sekunden skall 
sammanfalla med ordet ”STOPP” 

Patron ur, Proppa, Lägg pistol Omedelbart efter seriens slut. 
Säkerhetspropp/Bricka ska vara isatt. 
Vapenvakt ska finnas. 

Markera  
Efter sista skottet kompletteras med Kontroll 
av pistol och magasin.  

 

 
Innan kommandot Markera ges ska skjutledaren vara övertygad om att alla vapen är proppade och 
ligger på skjutbänken.  
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Regler: 
 
Skjutställning: Den tävlande skall stå fritt utan stöd helt inom skjutplatsen. Pistolen skall 
hållas och avfyras med endast en hand. Handleden skall vara synligt fri från stöd. 
 
Skott på fel tavla: Skott på fel tavla räknas som bom. 
 
Varje skott som avlossas före kommandot ”START” eller efter kommandot ”STOPP” har avgivets 
skall protokollföras som bom. 
Om en tävlande avlossar mer en ett skott efter varje kommando skall resultatet för dessa finalskott 
protokollföras som bom. 
 
Särskiljning:  
a) Högsta resultat på de tio senaste skjutna skotten och därefter närmast föregående 10-skottsserie 
etc. till dess särskiljning sker. 
b) Högsta antalet tior, nior, åttor etc. 
 
Om särskiljning icke nås genom detta skall de tävlande erhålla samma placering. 
 
Om medaljer i mästerskap särskjutes det alltid. 


