
 
 

UPPLANDS VÄSBY PISTOLSKYTTEKLUBB 
Box 33  194 21 Upplands Väsby  
 

   
Skjutledarinstruktion  

Sportpistol/Grovpistol Precisionsmomentet 
 
Omfattning: Sport/Grovpistol består av två moment ett precisionsmoment och ett 
snabbskjutningsmoment. Varje moment innehåller sex serier. Precisionsmomentets serier är 5 skott 
på 5 minuter på precisionstavla. Snabbskjutningsmomentet se särskild instruktion för detta. 
 
Serietävling: 1 provserie och 6 tävlingsserier i precisionsmomentet. 

 1 provserie och 6 tävlingsserier i snabbskjutningsmomentet. 
 
Klubbmästerskap: Endast Sportpistol. 
Skjuts i 2 omgångar där den första är samma som en serietävling (se ovan) därefter sker 
sammanräkning av resultaten och de 8 bästa går till final. Se särskild instruktion för 
finalskjutningen. Finalen består av 10 skott på precisionstavla som skjutes skott för skott med 
decimaltolkning. Därefter summeras alla serier och högsta resultat är klubbmästare.  
OBS vid klubbmästerskap ska tävlingen föregås av en vapenkontroll (kontroll av avtrycksvikt). 
 
Mål: Precisionstavla. 
 
Genomförande:  
 
Förberedelsetid: Förberedelsetiden är 5 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”. 
 
Kommandoord Anvisning 
1a serien (2a serien o.s.v) LADDA  

60 sekunder före seriens början. 
START Serien börjar. 
STOPP Vid seriens slut. 
Patron ur, Proppa, Lägg pistol Omedelbart efter seriens slut. 

Säkerhetspropp/Bricka ska vara isatt. 
Vapenvakt ska finnas. 

Markera  
Efter sista serien kompletteras med Kontroll av 
pistol och magasin. Därefter tavelbyte. 

 

 
Vid klubbtävlingar får skjuttiden avbrytas när alla skyttar är klara (skjutledaren ska vara helt 
övertygad om att alla verkligen är klara innan han kommenderar STOPP). 
 
Innan kommandot Markera ges ska skjutledaren vara övertygad om att alla vapen är proppade och 
ligger på skjutbänken.  

Uppgjord på uppdrag av styrelsen: Ove Andersson 2006-06-07 



 UPPLANDS VÄSBY PISTOLSKYTTEKLUBB  
 

Uppgjord på uppdrag av styrelse: Ove Andersson 2006-06-07 

 
 
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. 
 
Fel antal skott: Om en tävlande får ett bekräftat fel skott på sin tavla, och det är omöjligt att avgöra 
vilket skott som är den tävlandes, skall denna få räkna det skott med högst valör på tavlan. 
 
Övertaliga träffar: Om det finns övertaliga träffar på en tavla i omgång där klisterlappar har 
använts, och man inte kan avgöra vilka träffar som klistrats eller inte, kan den tävlande acceptera de 
lägst värderade träffarna på tavlan eller välja att skjuta om serien. Han får inte tillgodoräknas med 
högre resultat än de fem högst värderade eller lägre resultat än de fem lägst värderade träffarna på 
tavlan. 
 
 
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. 


