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Regelendringer i baneskyting
Vi minner om følgende endringer i forbindelse med banesesongen 2007!
Skytetider 100 m
Skytterbokas tabell 11.110 Mesterskapsprogram på 100 m.
1, 2 og 3. serie for alle klasser: 2 min pr serie som tidligere
4. serie ( 10 skudden ) 3 min (NB!)
5. serie (mesterskapsomgang) 2 min (ikke aspirant)
Prøveskudd som nåværende reglement. På alle tellende serier gis det ett min tillegg for enkeltskuddsvåpen.
Skiskyttergevær i klasse Aspirant
7.220 Rekrutteringsklassene
7.221 Klasse Aspirant
Våpen og ammunisjon:
Aspirantklassen kan kun skyte med DFS’ godkjente våpen i kal. .22, avtrekksvekt skal minimum være 1,5 kg, samt NSSF
(Norges Skiskytterforbund) godkjente skiskyttergevær, avtrekksvekt skal minimum være 0,5 kg. Ved skyting på 15m kan klasse
Aspirant benytte alle DFS-godkjente luftvåpen. Henviser til pkt 6.340, underpunkt 1 og 7.
6.340 Våpen i kaliber .22 i rekrutteringsklassene
1. Våpenet kan maksimalt veie 6,5 kg, uten rem. Det er tillatt å justere våpenets vekt oppover mot denne grensen med innlegg
av vekt(er) i skjeftet, men kun det. Vektene kan ikke endre våpenets ytre linje. Våpenet skal ha avtrekksvekt på minimum 1,5
kg. Klasse Aspirant kan benytte NSSF (Norges Skiskytterforbund) godkjente skiskyttergevær, avtrekksvekt skal minimum være
0,5 kg.
7. Det skal benyttes DFS-reglementert rem, som er festet foran og bak. Klasse Aspirant kan benytte NSSF (Norges
Skiskytterforbund) godkjente skiskyttergevær med originalt remfeste.
Innertierregelen
Tanken bak de nye rangeringsreglene er at man skal søke å unngå omskytinger i størst mulig grad, samtidig som det for
arrangører og speakere skal være oversiktlig å holde orden på rekkefølgen ved avsluttende finaler.
Den største forandring i baneskyting er at tierregelen endres til en såkalt innertierregel. Fram til nå har det vært slik at vi har
rangert skytterne etter flest tiere, niere, åttere osv. og til slutt innertierne, når det har vært lik poengsum. Fra 2007 teller
innertierne først, deretter antall tiere, niere osv. Dette er en regel som vil ha innvirkning på premielistene generelt. En skytter
som for eksempel på ståendeserien får 48 poeng med 3 innertiere, vil således neste år gå foran en skytter med 48 poeng med 2
innertiere, uavhengig av antall tiere. Dette gjelder som prioritering både på femskudd, tiskudd, 25-skudd og på 35-skudd
mesterskap hvor finalene skytes fortløpende.
Når det gjelder mesterskap hvor finalene skytes til slutt, vil finaleskuddene brukes som rangering ved lik poengsum på
35-skudden. Hvis to eller flere skyttere får lik poengsum på 35 skudden, vil den skytter som har flest innertiere i finalen vinne
uten omskyting.
Eksempel: En skytter har 247 på 25-skudden, mens en annen har 244 poeng. I finalen skyter han med 247 poengsummen 97,
mens han med 244 poeng skyter 100. Begge ender på 344. Hvis skytteren med 97 poeng har 4 innertiere, mens skytteren med
100 poeng fikk 3 innertiere, vinner skytteren med 97 poeng i finalen. Skulle de ha like mange innertiere, telles antall tiere, og da
vinner selvfølgelig skytteren med 100 poeng i dette eksemplet. En situasjon hvor begge har 245 og skyter 100 poeng med 5
innertiere i finalen, vil fortsatt gi omskyting. Og da vinner selvfølgelig den skytter med høyest poengsum i omskytingen,
uavhengig av antall innertiere hvis de da ikke igjen får samme poengsum.
Denne regel vil gjelde i alle mesterskap og i samlagsskytinger, unntatt Landsskytterstevnet på 200/300 meter. Der vil det
fortsatt bli omskyting om de individuelle mesterskapene ved lik poengsum på 35-skudden.
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