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Standardpistol – Tävlingsförfarande  
 

Skjuts på ringad Precisionstavla (samma som Banskytte).  
 
60 tävlingsskott skjuts i 3 omgångar om vardera 20 skott. 
Matchen består av: 
Provserie: 
- serie om 5 skott på 150 sekunder 
Tävlingsserier: 
- 4 serier om 5 skott på 150 sek (2 minuter, 30 sekunder) 
- 4 serier om 5 skott på 20 sek 
- 4 serier om 5 skott på 10 sek. 

 

Kommandon / Genomförande: 
 
”FÖRBEREDELSETID (5 minuter) BÖRJAR NU” 

 och därefter annonsera…. 
 
”PROVSERIE LADDA” 

 
 
”FÄRDIGA” 

 
 

 
”STOPP, PATRON UR” 

 

 klistra tavlor 
personer inte finns på banan, annonsera… 

 
”150 / 20 / 10 SEKUNDERS SERIE –LADDA” 

 minut, och ge därefter kommandot: 
 
”FÄRDIGA” 

 

 

undersserier ska skyttarna ha intagit färdigställning vid ”färdiga”. 

 
 
”STOPP, PATRON UR” 

 

 

 

Utannonsera kontroll av avfyringstryck. Efter att tavlorna är klistrade/bytta och personer inte finns på 
banan, starta med kontrollen 
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Funktionsfel: 
 

Standardpistol. 
Provskott–om godkänt funktionsfel – omskjutning i nästa serie  
Tävling – En omskjutning för tillåtna funktionsfel på 150s omgång och en på kombinerade 20+10s  
Icke-tillåtet funktionsfel – Ingen omskjutning sker  
Serier omskjuts under samma tidsomgång som ordinarie serie 
 
Sportpistol, Precisionsmomentet 
Provskott–Detta skall inte noteras som funktionsfel. Komplettering av provserien får göras med att 
skjuta de ej avfyrade skotten på en maximal tid av 2 minuter. Skjutning sker omedelbart.  
Tävling - En omskjutning är tillåtet vid tillåtet funktionsfel.  Serien kompletteras genom att på maximalt 
1 minut för varje skott avlossa resterande skott. 
Avbrutna serier skall skjutas om eller fullföljas i samband med följande ordinarie serie. 
 
Sportpistol, Snabbmomentet 
Provskott – Detta skall inte noteras som funktionsfel. Komplettering av provserien får göras genom 
att skjuta de ej avfyrade skotten på ytterligare en provserie. 
Tävling - En omskjutning är tillåten vid godkänt funktionsfel.  Avbrutna serier skall skjutas om eller 
fullföljas i samband med följande ordinarie serie. 
 
8.9.4.1 GODKÄNDA FUNKTIONSFEL (AM) är: 
• Att en kula fastnat i pipan. 
• Att avtryckarmekanismen fallerat. 
• Att det finns en oavlossad patron i patronläget, och avtryckarmekanismen har frigjorts och fungerat. 
• Att en tomhylsa inte har dragits ut eller kastats ut; detta gäller även om hylsfångare har använts. 
• Om patronen, magasinet, cylindern eller någon annan del av pistolen har fastnat. 
• Om tändstiftet har gått av, eller att någon annan del av pistolen är tillräckligt skadad för att förhindra 
att pistolen fungerar. 
• Om pistolen “sprutar” utan att avtryckaren påverkats. Den tävlande måste omedelbart sluta skjuta 
och får inte fortsätta att använda en sådan pistol utan tillåtelse från en banfunktionär eller en 
jurymedlem. När elektroniska tavlor används kommer det första skottet att noteras av systemet och 
ska bokföras skytten. När papperstavlor används, om de ”sprutande” skotten träffar tavlan, ska 
den/de högst placerade träffarna ignoreras före omskjutning. Efter varje omskjuten serie ska alla skott, 
förutom de som ignorerats på den berörda tavlan, inkluderas för att fastställa resultatet. 
• slutstycket fastnar eller en tomhylsa inte kastas ut, detta är giltigt även om hylsfångare används. 
 
8.9.4.2 ICKE GODKÄNDA FUNKTIONSFEL (NAM) är: 
• Att den tävlande har rört slutstycket, mekanismen eller säkringen eller att pistolen blivit rörd av någon 
annan person innan den inspekteras av banfunktionären. 
• Att säkringen inte har frigjorts. 
• Att den tävlande inte har laddat sin pistol. 
• Att den tävlande laddat med färre patroner än föreskrivet. 
• Att den tävlande inte släppt fram avtryckaren nog långt efter föregående skott. 
• Att pistolen laddats med fel ammunition. 
• Att magasinet inte satts in rätt, eller fallit ut under skjutning, om inte detta beror på en skada på 
mekanismen. 
• Att funktionsfelet beror på någon annan orsak som rimligen kunde ha korrigerats av den tävlande. 
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