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Regler för stödskytte
I SFS:s luftvapenmästerskap följer vi Kultahippus (Guldkorns) stödskytteregler. I
regelboken framgår klasserna, ställningar och skottantalen. Kolla med arrangörerna för
mästerskapen om ni inte själva har tillgång till stöden.

Kultahippureglerna som vi även följer i SFSM är enl. följande:
SS 8 och SS 10 skjuter 20 skott sittande med stöd. Skjuttiden är 30min.
MVS 12 skjuter 20 skott med motviktsstöd och tiden är 45min
MVS 14 skjuter 30 skott med motviktsstöd och tiden är 60min.
NB 11-14 för nybörjare som omfattar ungdomar i ålder 11-14 år som börjat skjuta på hösten.
De får skjuta med fast stöd enligt klass S8 och S10 och tiden är 45 min
Gevär skjuter ett skott/blink och pistol 2/tavla.

Guldkornsskyttarnas PASS (försäkring)
Man klarar sig med den försäkring föreningen har på träningskvällar, men så fort de tävlar
fordras det licens (pass). SAL har kommit ut med ett litet häfte, ett pass för de unga i ålder
från ca 8 år t.o.m. 15 år. Passet är ett litet häfte där man förutom sina personuppgifter kan
fylla i bl.a. sina tävlingsresultat och personliga rekord m.m
Passet kostar 3€ och där ingår en skade- och ansvarsförsäkring för den unga skytten.
Föreningen anmäler namnen på skyttarna till SAL som sedan registrerar dem och sänder
beställda pass till föreningen. Avgiften debiterar SAL sedan föreningen i januari månad.

Stödskytteserierna igång i november
SFS:s luftvapentävlingar för stödskyttarna startar i november. Senaste vinter deltog över 130
ungdomar i de individuella- och i lagserierna.

Lagserien med tremannalag på luftgevär och pistol
I klass SS 12 skjuts 20sk sittande med stöd (OBS, avviker från Kultahippureglerna)
MVS 14 skjuts 30sk med motviktsstöd.
Första serien startar vecka 46 och fortsätter sedan med en serie varannan vecka. Kolla
intresset inom era föreningar och anmäl antal lag/klass senast den 1 november!

Individuell tävling, ”Tio i topp”
I november startar vi också den individuella tävlingen både på luftgevär och -pistol enl.
Kultahippureglerna (se ovan).
På olympiagevär skjuter vi i klass A15 långsam serie 20sk med start i november.
I fortsättningen blir det sen en tävling/månad, sammanlagt fem st. (varav tre räknas)

Resultaten anmälas till verksamhetsledaren i slutet av varje månad.

Resultat från lagserien och den individuella serien införs på vår hemsida www.cif.fi/sfs
efterhand som de har skjutits.
Verksamhetsledaren

