Norske Reserveoffiserers Forbund

Dato
27. februar 2018

Innbydelse militært norgesmesterskap i pistolskyting
26. april 2018
1 Invitasjon
Luftforsvaret og NROF ønsker hjertelig velkommen til militært norgesmesterskap i pistolskyting.
Mesterskapet omfatter bane- og feltskyting. Konkurransen gjennomføres på Frigården skytebaner i
Stjørdal torsdag 26. april og avsluttes på samme sted. Premieutdeling holdes direkte etter fullført
skyting.
1.1 Påmelding
Påmelding skal skje gjennom egen avdeling og skal være arrangør i hende senest tirsdag 03. april
2018. Avdelinger kan ha begrensninger i hvor mange de dekker påmeldingsavgift og reise for, men
hver enkelt kan fritt delta for egen kostnad. Påmelding skal inneholde:
 Grad, for- og etternavn
 Avdeling
 Klasse
 Spesifiser om man er inne til førstegangstjeneste
Eks på påmelding:
Grad Fornavn Etternavn Avdeling
Klasse
Inne til førstegangstjeneste
Lt
Ola
Normann Ørland hovedflystasjon
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Ja
Påmelding sendes skriftlig på sivil e-post til:
Lt. Nils Håvard Dahl
Mobil: 90 64 29 11
E-post: nilshdahl@gmail.com
1.2 Forlegning og forpleining
Reise, kost og losji dekkes, avhengig av beordring, av den enkelte eller hjemmeavdeling. Deltakerne
kan forlegges på kvarter og forpleining i messa.
For NROFs medlemmer må dette bekostes av den enkelte og bestilles sammen med påmeldingen hos
kontaktperson for arrangøren.
For tjenestegjørende personell skal kontaktperson ved hjemmeavdeling melde inn behov for
forlegning og forpleining til HV-12 via REMEDY. Hjemmeavdeling skal betale for disse tjenestene.
Bestillingene merkes med Militært NM pistolskyting.
Kost bestilles på remedy og geografisk plassering er VÆRNES
Losji bestilles på basen.forsvarsbygg.no og geografisk plassering VÆRNES GARNISON
POC HV-12 for tjenestegjørende personell, ifm spørsmål til forlegning og forpleining:
Per Høiås
Mobil 489 93 890
E-post: phoias@mil.no
1.3 Reiseinformasjon
Den enkelte er selv ansvarlig for reisen til og fra arrangementet. De som har mulighet kan stille
direkte på Frigården skytebaner i Stjørdal. Det vil bli tilbudt transport t/r fra Værnes Garnison, via bla
Værnes flyplass og Togstasjonen, til Frigården på arrangementsdagen. Detaljer om kjørerute vil bli
tilsendt de påmeldte.
Postadresse
Postboks 908, Sentrum
0104 Oslo

Besøksadresse
Skippergata 17,
0104 Oslo

Organisasjonsnummer
971 481 528

Bankkonto
5033 05 09241
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Teknisk reglement

2.1 Deltakere
Følgende personell kan delta på militært norgesmesterskap i skyting:
 Militært personell i tjeneste
 Vernepliktig personell som har gjennomført førstegangstjenesten og er rulleført i en militær
avdeling
 HV personell
 Personell inne til førstegangstjeneste
 NROF medlemmer1
Alt rulleført personell skal delta for sin rulleførende avdeling. Alle som tjenestegjør fast eller avgitt til
annen tjeneste (kurs) av minst 3 måneders varighet skal delta for vedkommende avdeling.
2.2 Klasseinndeling
I militært NM pistolskyting konkurreres det i to klasser:
Klasse I = KI og MI (de som er inne til førstegangstjeneste)
Klasse II = KII/MII tom KVI/MVI (de som har avtjent førstegangstjeneste)
2.3 Lagkonkurranse
Det konkurreres om beste 3-mannslag. Lagets navn skal reflektere avdelingen de kommer fra og vise
tilhørighet. Rekkefølgen i lagkonkurransen fastsettes ut fra samlet sum av de tre beste individuelle
resultater.
2.3.1 Uttaksgrunnlag for lagkonkurransen




Som hovedregel gjelder at grunnlaget for uttak av lag er selvstendige administrative avdelinger
på bataljons størrelse (ca 600), slik som bataljon, skole- og øvingsavdeling, sjøforsvarsdistrikt,
flystasjon, HV- distrikt osv.
Identifiserbare avdelinger på selvstendig kompanis størrelse (inntil ca 150), skoleavdelinger o.l.
innen samme garnisonsområde kan og bør stille egne lag.
Heimevernet - for HV betraktes de enkelte HV- distrikt som uttaksgrunnlag.

2.4 Våpen
Pistol som skal nyttes er Glock P-80/G17 uten modifikasjoner. Avtrekket skal være minimum 2 kg.
Ortopediske eller bandasjerte skjefter er ikke tillatt. Enhver modifikasjon som medfører fasongmessig
endring av originale deler er forbudt. Dette gjelder også sikter og avtrekk. Det er behov for å
medbringe 3 magasiner til arrangementet.
Teknisk kontroll vil bli gjennomført før start på arrangementsdagen.
2.5 Antrekk
Det skal nyttes reglementert militær uniform. Spesiell skytterlue, skytterhansker o.l. er ikke tillatt.
Skytebriller og godkjente militære hansker kan nyttes. Alle deltagere medbringer egne hørselsvern
(dobbelt) og vernebriller.
2.6 Ammunisjon
Deltakerne må medbringe egen ammunisjon. NB! Kun ammunisjon med godkjent militær lotnr. er
gyldig. Det er behov for 45 skudd til baneprogrammet og inntil 60 skudd på feltprogrammet, totalt
105 skudd. I tillegg tilkommer prøveskudd.
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a) Personell som har tjenestegjort i stilling som befal eller vervet, eller som etter endt
førstegangstjeneste har forpliktet seg til tjeneste i Forsvaret gjennom kontrakt.
b) Skal være utdannet Selvstendig skytter.
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2.7 Funksjoneringsfeil - Baneskyting
Ved funksjoneringsfeil, skal skytteren holde våpenet med løpet i sikker retning, beholde grepet og
melde fra ved å løfte den ledige hånden. En skytter kan ikke påberope seg funksjoneringsfeil etter å
ha prøvd å rette den. Standplassleder avgjør på stedet.
Hvis våpenet går i stykker eller slutter å funksjonere, kan skytteren:
 Reparere våpenet på stedet innen 10 min og fullføre skytingen.
 Fortsette å skyte med et annet våpen (dersom tilgjengelig på stedet).
2.8 Funksjoneringsfeil - Feltskyting
Klikk eller annen funksjoneringsfeil gir ikke rett til omskyting. Brudd i våpen eller våpendel gir rett til
omskyting. Evt reparasjon eller nytt våpen må ordnes på stedet uten vesentlige forsinkelser for
"laget".
2.9







"Godkjent" funksjoneringsfeil:
En kule sitter fast i løpet.
Avtrekkermekanismen har ikke virket.
Det er en skarp patron i kammeret, avtrekksmekanismen er utløst og har virket.
Tomhylsen er ikke trukket ut eller kastet ut.
Patronen, magasinet eller en annen del av mekanismen er fastlåst og har dermed forårsaket feil.
Våpenet funksjonerer automatisk uten at avtrekker utløses.

2.10 "Ikke godkjente" funksjoneringsfeil:
 Ufullstendig ladegrep
 Skytteren eller en annen har berørt sluttstykket, mekanismen eller sikringsfløyen før kontroll av
standplassleder.
 Våpenet var sikret.
 Skytteren har ikke ladet våpenet.
 Skytteren har ladet med for få patroner.
 Skytteren har ikke sluppet avtrekkeren langt nok fram igjen etter forrige skudd.
 Våpenet er ladet med feil ammunisjon.
 Magasinet var ikke korrekt satt inn eller hadde falt ut under skyting.
 Feilen skyldes forhold skytteren med rimelighet kunne ha kontrollert.
2.11 Feilskyting
Ved ett treff for mye i skive/figur beregnes beste verdi, så sant det ikke er beviselig at skytteren har
skutt for mange skudd. I så tilfelle trekkes beste verdi på skive og EN bom i feltskyting. Ved TO eller
flere skudd for mye, skal det skytes om. Omskytingsresultatet teller.
Skudd avgitt før "ILD" og etter "STANS" skal trekkes beste verdi og i tilsvarende antall. I feltskyting
trekkes dette som bom.
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Skyteprogram

3.1 Baneskyting
 Skytingen gjennomføres på pistolbane med skytebenk på 25 m avstand.
 Skivene som nyttes er ½ m internasjonal 10-delt presisjonsskive (skive 44) og ½ m 6-delt skive
for duell- og serieskytingen.
 All skyting er stående skytestilling
3.1.1 Presisjonsskyting
 5 skudd prøve, inntil 5 min.
 3 x 5 skudd. En hånd.
Tid 5 min pr serie. Anvisning etter hver 5-skuddserie.
Utgangsstillingen er ferdigstilling, våpenet ladd med fem patroner.
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Anleggsstilling kan inntas på ildordre.
3.1.2 Duell
 5 skudd prøve.
 3 x 5 skudd. 3 sek pr skudd. 7 sek mellom skuddene. Valgfritt en- eller tohånds skytestilling
Utgangsstilling er stående ferdigstilling, våpenet ladd og usikret. Det skal avgis ett skudd hver gang
skiven er fremme. Våpenet skal ikke føres frem i anleggstilling før skiven begynner å svinge frem.
3.1.3 Serie
 Ingen prøveskudd.
 3 x 5 skudd. 10 sek pr serie 5 skudd. Valgfritt en- eller tohånds skytestilling
Utgangsstilling er stående ferdigstilling, våpenet ladd og usikret. Det skal avgis fem skudd hver gang
skiven er fremme. Våpenet skal ikke føres frem i anleggstilling før skiven begynner å svinge frem.
3.2 Kommando
3.2.1 Presisjonsskyting:
”LADNING”
”ER SKYTTERNE KLARE?”
Etter 5 sek: ”KLAR”
Etter 5 sek. ”ILD”
”STANS” ropes/fløytes i skytetidens to siste sekunder.
3.2.2 Duell:
”LADNING”
”ER SKYTTERNE KLARE?”
Etter 3 sek "KLAR" og skiven svinges bort i 7 sek. Når skiven kommer fram, avgis ild.
3.2.3 Serie:
”LADNING”
”ER SKYTTERNE KLARE?”
Etter 5 sek: ”KLAR”
Etter 5 sek. ”ILD”
”STANS” ropes/fløytes i skytetidens to siste sekunder.
3.2.4 Felles
Dersom noen av skytterne ikke er klare og gir uttrykk for dette, venter skyteleder i 15 sek
og spør på nytt: ”ER SKYTTERNE KLARE?”
Etter hver øvelse/serie: ”TØM VÅPEN - KONTROLLER”.
3.3 Tolking
Skuddene tolkes på vanlig måte, og tolk skal nyttes.
 I duell og serie på baneskytingen godkjennes kun treff hvor horisontalt mål på kulehullet er 11
mm eller mindre, pga av skudd avfyrt ifm at skivene vender.
4 Feltskyting
Skytingen omfatter inntil 60 skudd fordelt på 4-8 standplasser. Skyteavstander 15-25m.
Feltskytingen legges opp slik at skytestillingen, skytetider, skyteavstander og figurer kan varieres.
Etter at øvelsene er gjennomgått og skytterne inntatt sine standplasser gis kommando.
4.1 Kommando
”LADNING”
”ER SKYTTERNE KLARE?”
Etter 5 sek: ”KLAR”
Etter 5 sek: ”ILD”
”STANS” ropes/fløytes i skytetidens to siste sekunder.
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4.2 Poengberegning
 – Truffet figur gir 5 poeng - hvert treff gir 3 poeng (Eks vis gir det første treffet 8 poeng).
 – For hvert skudd som avgis før ”ILD” eller etter ”STANS” trekkes 8 poeng.
5

Kontroll - Jury – Protester

5.1 Jury
Det oppnevnes en jury bestående av tre medlemmer, alle med god kjennskap til gjeldende regler.
 Teknisk leder for arrangementet
 En representant fra arrangerende avdelingen
 En representant fra NROF sentralt
Juryens sammensetning skal bekjentgjøres før konkurransen starter. Juryen treffer sin avgjørelse ved
flertall av stemmene. Juryens avgjørelse er endelig.
Juryen er mesterskapets høyeste myndighet og skal:
 Påse at arrangementet avvikles etter gjeldende regler og bestemmelser.
 Avgjøre om mesterskapet skal innstilles, utsettes eller avbrytes på grunn av vær- og føreforhold
eller andre årsaker.
 Avgjøre om det foreligger «force majeure» når en deltaker kommer for sent til start.
 Avgjøre protester og foreta evt diskvalifikasjoner.
 Avgjøre alle tvils- og tvistespørsmål som evt oppstår under mesterskapet.
5.2 Protester
Deltagere og lagledere kan overfor Juryen nedlegge protest mot arrangementsmessige feil eller mot
personer som menes å ha overtrådt konkurransereglene.
Likeledes kan arrangør – dersom det er tvil om evt diskvalifikasjon – nedlegge protest mot
deltager(e) som ikke har fulgt konkurransereglene.
Protester skal være skriftlige og innleveres senest 15 minutter etter at konkurransen er erklært
avsluttet av juryformannen.
6 Premiering
Kåring av vinner gjøres ved å legge sammen plassiffer baneskyting og plassiffer feltskyting.
• Ved poenglikhet går den foran som har beste plassiffer i feltskytingen.
• Ved fortsatt likhet går den foran som har flest poeng i hurtigskyting i serien i pistol.
Premieutdeling gjennomføres rett i etterkant av mesterskapet. Det skal benyttes reglementert
uniform i forbindelse med premieseremoni.
6.1 Individuelt
Mesterskapsmedaljer, hhv «gull», «sølv» og «bronse» til de tre beste, uansett klasse. For øvrig 1/3dels premiering i klasse 1 og 2.
Forsvarssjefens premie og Norges Forsvarsforenings verneidrettsmedalje settes opp og
tildeles norgesmesteren.
Sjef Luftforsvarets premie og Ungdomsmedalje settes opp og utdeles beste KLASSE 1.
6.2 Lag
Vinnerlaget blir militære norgesmestere i lag og tildeles skjold ”Militær Idrett”.
Mesterskapsplaketter, hhv ”gull”, ”sølv” og ”bronse”, utdeles til hver av de tre deltagerne på de tre
beste lag.
Vel møtt!!
Sportslig hilsen
Luftforsvaret/NROF
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