SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET
SWEDISH SHOOTING SPORT FEDERATION
Pistolsektionen
Gällande från 2009-10-01

Reglemente för Svenska Ungdomscupen i luftpistol
Reglemente för Svenska ungdomscupen, fortsättningsvis i detta dokument benämnd cupen, är en
riksomfattande ungdomstävling i Luftpistol. Reglementets innehåll beslutas av SvSF
pistolsektionens styrelse på rekommendationer av SvSF/pistolsektionens tävlingsledning och
ledarträff. Denna utgåva av reglementet är antaget vid SvSF pistolsektionens styrelsemöte 200206-08 samt reviderad senast efter ledarträffen i Avesta 2009-03-08 och pistolsektionens
styrelsemöte 2009-09-09. Förändringar, dock ej namnändringar o liknande, är markerade med
lodrätt streck i höger kant.
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1.

Tävlingens syfte och mål
Tävlingen startades 1980 och har sedan dess arrangerats årligen. Säsongen inleds under
hösten för att i mars året därpå avslutas med riksfinal.
Cupen är en propagandatävling i luftpistol för ungdomar till och med det år de fyller 25 år.
Cupen är också en riksomfattande tävling för både bredd och elit.
Cupen utgör dessutom en plattform för rekrytering av ungdomar till pistol och skyttesporten
genom att de erbjuds tävla inom grenen luftpistol.
Tävlingen skall dessutom stimulera till träning och i samband med tävlingarna möjliggöra att
träffa skytteungdomar från andra delar av landet.
De officiella tävlingarna inleds med distriktskval för att kvalificera till deltagande i
riksfinalen. I riksfinalen kommer de bästa skyttarna i landet att skjuta om de främsta
placeringarna. Riksfinalen skall ha en festlig inramning som ger den karaktären av en stor
skyttefest.
Målet är att alla föreningar och alla ungdomar inom pistolskyttesporten skall medverka i
denna populära och riksomfattande ungdomstävling i luftpistol. För att uppnå målet är det
viktigt att alla förenings- och/eller ungdomsledare stöttar sina ungdomar och ser till att de
kommer till cupens distriktskval.
Föreningar är dessutom välkomna att på egen hand anordna med en föreningsomgång. Från
denna finns det inga kvalificeringsgränser utan alla är välkomna att delta vid distriktskval.
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2.

Omfattning och utrustning

2.1

Tävlingens omfattning
Tävlingen omfattar kvalificeringsomgångar som arrangeras distriktsvis (SvSF distrikten)
samt en Riksfinal som avgörs på tid och plats som beslutas av SvSF pistolsektionens
tävlingsledning, se punkt 10.2.
Varje distrikt få arrangera 1-3 kvaltävlingar där den sista skall räknas som distriktsfinal.
Norrbotten och Västerbotten få genomföra 4 kvaltävlingar. Tävlingarna skall spridas ut under
säsongen. Skytt har rätten/möjligheten att starta i andra distrikts kvaltävlingar.

2.2

Antal skott
Klasserna LP 17 P, LP 20 P och Lp 25 P skjuter 60 skott vid varje tävlingsomgång. Övriga
klasser skjuter 40 skott.

2.3

Skjuttider
Skjuttiden är sextio (60) minuter för sittandeklasser, sjuttiofem (75) minuter för 40 skott och
etthundrafem (105) minuter för 60 skott. Obegränsat antal provskott får skjutas inom
skjuttiden före första tävlingstavla är på plats.

2.4

Tävlingstavla
Tävlingstavla skall vara luftpistoltavla, tioringad (17*17 cm), alternativt elektroniska tavlor
godkända av ISSF/ SvSF.

2.5

Utrustning
Luftpistol godkänd enligt ISSF pistolreglemente får användas. Utrustningskontroll sker
senast 30 minuter före tilldelad starttid.

2.6

Ranking
Tävlingen är godkänd för ranking ® inom Svenska Skyttesportförbundet.

2.7

Avstånd till tavla
Avstånd från skjutplats till tavla är enligt ISSF pistolreglemente 10 meter med tolerans för
benen vid skjutställning sittande med skyttestöd.

3.

Tävlingens genomförande:

3.1

Huvudorganisationer
Tävlingen anordnas genom organisationen för Svenska Skyttesportförbundet (SvSF) och är
ett samarrangemang tillsammans med Svenska Pistolskytteförbundet (SPSF).

3.2

Rätt att delta i cupen
Ungdomar t o m tjugofem (25) år har rätt att delta vid tävlingen under förutsättning att de är
medlem i och tävlar för förening som är ansluten till Svenska Skyttesportförbundet eller
Svenska Pistolskytteförbundet.
Ungdomar som under året fyller femton (15) år och äldre måste inneha SvSF aktivitetskort.
Undantag görs för ungdomar som tillhör förening endast ansluten till Svenska Pistolskytteförbundet. Aktivitetskortet skall uppvisas i samband med utrustningskontrollen och licensnumret skall redovisas i resultatlistan.
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Tider för tävlingarna
Omgång
3.3.1
Föreningsomgång

Tävlingstid
vecka 46

Arrangör utses av
föreningen

3.3.2

Distriktskval/final

1/10 – 14/2

SDF/kontaktperson

3.3.3

Riksfinal

Mitten av mars

Tävlingsledare
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3.4

Föreningsomgång
Förening som önskar kan under egna beslutade former genomföra en föreningsomgång.
Föreningen beslutar om såväl avgifter som priser till ungdomarna. Föreningarna
rekommenderas att till alla ungdomarna dela ut samma slag av pris.

3.5

Distriktskval/final
Distriktskval/final anordnas inom de distrikt som finns inom organisationen för SvSF.
Distriktet anordnar 1-3 kvaltävlingar, varav den sista är Distriktsfinal och där medaljer
utdelas kvaltävlingar varav den sista är Distriktsfinal och där medaljer utdelas. Norrbotten
och Västerbotten få genomföra 4 tävlingar varav den sista är Distriktsfinal och där medaljer
skall utdelas.
Distriktsfinalen skall vara genomförd senast 2010-02-14 och resultaten skall vara inskickade
senast dagen efter.
Cupens kontaktperson i distriktet utser inom distriktet arrangörsföreningar och instruerar om
både arrangemang och utskick av inbjudan.
Inbjudan till distriktskval/final skickas ut av arrangerande förening till alla pistolföreningar
inom distriktet och aktuella föreningar i pistolskyttekrets/ar (SPSF). Inbjudan skall även ske
på SvSF´s hemsida (använd e-postadressen inbjudanpistol@skyttesport.se ). Distriktets
tävlingsprogram skall annonseras på hemsidan senast 2009-10-01.

3.6

Kvalificering till riksfinal
Till Riksfinalen kallas 30 skyttar, plus lika resultat, i klass Lp 11 och Lp 13. 20 skyttar, plus
lika resultat, i övriga klasser. Finalbanans kapacitet kan påverka kvalificeringen.
Skytt kvalificerar sig genom sitt högsta resultat från distriktskval/final. Ingen begränsning av
hur många starter en skytt gör i kvaltävlingar i eget eller annat distrikt.

3.7

Riksfinal
Riksfinalen arrangeras av förening som utsetts av SvSF/pistolsektionens tävlingsledning.
Förteckning över kvalificerade skyttar presenteras på Internet senast 2010-02-21 varefter
skytten har fram till 2010-03-02 på sig att meddela om han/hon kommer att delta i
Riksfinalen. Därefter gör arrangerande förening startlistor med fördelning i skjutlag som
direkt presenteras på Internet.
Representanter från SvSF pistolsektionens tävlingsledning och SvSF/pistolsektionens
tävlingsledare medverkar vid tävlingen och ansvarar för prisutdelningen.

3.8

Ledar- och ungdomsträff
I samband med cupens riksfinal anordnar SvSF/pistolsektionen en ledar- och ungdomsträff
där tävlingarna, regler och avgifter diskuteras. Ev beslut om förändringar fattas sedan av
SvSF pistolsektion.

3.9

Resultatrapportering
Resultat från cup tävlingar skall senast måndagen efter genomförd tävling rapporteras till
tävlingsledare (se punkt 10.1). samt till SvSF kansli, sektionens rankingansvarige samt
sektionens ansvarige för hemsidan. Detta görs enklast genom e-post till:
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resultatpistol@skyttesport.se och ungdomscupen@skyttesport.se . Dessutom till deltagande
föreningar och SDF med deltagande föreningar, lokalpress, lokalradio och TT.
3.10 Övrigt
Tävlingen genomförs enligt SvSF Tävlings-PM och på enligt ISSF pistolreglemente
godkända skjutbanor. Tävlingsledningen äger rätt att avgöra eventuella tvister och tolkningar
rörande dessa regler.
4.

Klassindelning
Klass
Omfattar
LP 11. Flickor och pojkar
LP 13. Flickor och pojkar
LP 15 S Flickor och pojkar
LP 15 F Flickor
LP 15 P Pojkar
LP 17 F Flickor
LP 17 P Pojkar
LP 20 F Flickor
LP 20 P Pojkar
LP 25 F Flickor
LP 25 P Pojkar

Ställning
sittande
sittande
stående med stödhand
stående
stående
stående
stående
stående
stående
stående
stående

Ålder
fyllt högst 11 år året tävlingen startar.
fyllt högst 13 år året tävlingen startar.
fyllt högst 15 år året tävlingen startar.
fyllt högst 15 år året tävlingen startar.
fyllt högst 15 år året tävlingen startar.
fyllt högst 17 år året tävlingen startar.
fyllt högst 17 år året tävlingen startar.
fyllt högst 20 år året tävlingen startar.
fyllt högst 20 år året tävlingen startar.
fyllt högst 25 år året tävlingen startar.
fyllt högst 25 år året tävlingen startar.

Deltagarna får endast tävla i en klass. Den klass som skytten tillhör på hösten skall skytten
behålla hela cuptävlingen igenom.
Antalet starter i klass LP 25 har varit lågt under senare år. Styrelsen har därför beslutat att om
inte antalet stiger under 2009-2010 så kommer klassen att tas bort säsongen 2010-2011.
5.

Startavgifter
Startavgiften för cupens distriktskval/final bestäms av arrangerande distrikt/förening. Av
startavgiften skall arrangerande förening inbetala femton (15) kr till Svenska Skyttesportförbundet, pistolsektionen.
Startavgiften för Riksfinal är 100 kr, varav trettiofem (35) kr per start inbetalas till Svenska
Skyttesportförbundets, pistolsektionen.
Sektionen sänder faktura till förening som arrangerat cup tävlingar efter säsongens slut.
SvSF/pistolsektionens tävlingsledare lämnar underlag för fakturering till sektionen.

6.

Priser

6.1

Priser distriktskval/final:
Alla priser utdelas klassvis, ingen sammanslagning av klasser sker.
Arrangerande distrikt/förening svarar för prisutdelning/priser.
All erhåller klistermärke.
Vid Distriktsfinal erhåller placering 1-3 cupens distriktsmedalj i guld, silver respektive brons.
Distriktsansvariga ansvarar för att medaljer beställs hos tävlingsledare.

6.2

Priser riksfinal:
Alla priser utdelas klassvis, ingen sammanslagning av klasser sker.
Alla deltagande skyttar erhåller minnesplakett.
Placering 1-3 i alla klasser erhåller cupens riksmedalj i guld, silver respektive brons.
Placering 1-6 i klass LP 11 och LP 13 erhåller pokal.
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6.3

Övriga priser:
Övriga priser från SvSF Pistolsektionen:
Placering 1-3 i LP13 deltagaravgiften till Stadium Sports camp.
Placering 1-10 i klasserna Lp 15 S, Lp 15 F, Lp 15 P, Lp 17 F och Lp 17 P erhåller
helgträningsläger.
Placering 1-3 i klasserna Lp 17 F och Lp 17 P betalar sektionen startavgiften vid Swedish
cup.
Lp 20 F och Lp 20 P erhåller sponsormedel: 1:an 1000 kr, 2:an 750 kr och 3:e plats 500 kr.

6.4

Ledarpris till föreningar
SPORTEC AB sponsrar med ledarpriser till de tre föreningar som har det största antalet
skyttar som kvalificerat sig till och startar i riksfinalen. Förstapriset är en check på tretusen
(3 000) kronor, andrapriset tvåtusen (2 000) kronor och tredjepriset (1 000) kronor. Vid lika
antal skyttar fördelas priset efter föreningarnas bästa placering med början i klass Lp 11,
därefter Lp 13 osv. SvSF/pistolsektionen delar ut dessa priser i samband med officiella
prisutdelningen.

7.

Skjutställningar och stöd

7.1

Sittande
Sittande skyttar i klasserna LP 11 och LP 13 får använda skyttestöd (typ Norma) eller
liknande stöd med samma mått och materialslag. Egna kuddar, motsvarande Normastödet, får
användas.
Stöd av klyktyp eller liknande är inte tillåtna. Arrangerande förening meddelar i inbjudan
vilken typ av skyttestöd som tillhandahålls på tävlingsplatsen.
Den korta ryggen av kudden skall vara vänd mot skytten. Luftpistolens kolv skall vila
framför kuddens högsta punkt och bilda ett trebentstöd tillsammans med skyttens handleder.
Luftpistolen hålls med raka armar och tvåhandsfattning runt kolven. Luftpistolens pipa,
laddarm, varbygel eller förstock får icke vila på kudden.
Ingen av skyttens kroppsdelar får vila mot skjutbordet (skjutbänken).

7.2

Stående med stödhand
Klass LP 15 S skjuter stående med tvåhandsfattning om luftpistolens kolv.
Ingen av skyttens kroppsdelar får vila mot skjutbordet (skjutbänken) eller annan utrustning.

7.3

Stående
Skjutställning för stående skyttar enligt ISSF pistolreglemente.

8.

Medhjälpare
Skytten får ha ledare, tränare och/eller förälder som hjälper till under provskotten. När första
tävlingstavlan körs ut skall medhjälparen lämnat skjutplatsen. Medhjälparen skall iaktta
sådan försiktighet så att skyttarna på skjutplatserna intill inte blir störda.
Behöver skytten hjälp under tiden som tävlingen pågår skall denne kontakta jurymedlem eller
skjutledaren, som beslutar om hjälpen.
Behöver skytten (med anledning av handikapp eller motsvarande) hjälp med tavelbyte skall
ledaren framföra önskemål om detta till skjutledaren, som i så fall utser person som hjälper
till. Denna person får inte tillhöra samma förening som skytten.
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Övriga regler
Detta reglemente hanterar de avsteg som gjorts från SvSF Tävlings-PM och ISSF
reglementen i nämnd ordning.
Skyttar får delta i kvaltävlingar i annat distrikt. Detta skall då anges i resultatlistan.
SvSF/Pistolsektionens tävlingsledare har möjlighet att i undantagsfall och om väldigt
speciella skäl föreligger godkänna enstaka avsteg från dessa regler.

10. Kontaktpersoner SDF, SvSF/pistolsektionens tävlingsledare
Lista över kontaktpersoner uppdateras årligen genom SvSF/pistolsektionens tävlingsledare
och publiceras på SvSF hemsida.
10.1 SvSF/pistolsektionens tävlingsledare;
Jan-Olof Olsson, Bråne Störåsen, 655 91 Karlstad
Telefon 054 53 90 65 mobiltelefon 070 654 03 33, e-post: ungdomscupen@skyttesport.se
10.2 SvSF/pistolsektionens tävlingsledning;
SvSF/pistolsektionen utser tävlingsledning som gentemot styrelsen svara för tävlingens
organisation och ekonomi. I tävlingsledningen (2009-2010) ingår Kenneth Henningsson, PerOlov Gustavsson och tävlingsledaren Jan-Olof Olsson. Tävlingsledaren leder genomförandet
av tävlingarna och ansvarar för all information till cupens kontaktpersoner i distrikten.
11. Övrigt
Synpunkter på detta reglemente mottas av
Christer Claesson, tel 0470-320 04 eller e-post christer.claesson@skyttesport.se

