
1(7) 2014-06-27 Versio/Version 00.02  

                          
 

 

OHJEITA AMMUNNAN POHJOISMAISTEN 

VETERAANIMESTARUUSKILPAILUJEN JÄRJESTÄMISEKSI 
 

ANVISNINGAR FÖR NORDISKT VETERANMÄSTERSKAP 

I SPORTSKYTTE 
 



2(7) 2014-06-27 Versio/Version 00.02  

1 TARKOITUS 

Näiden ohjeiden tarkoitus on antaa neuvoja 

ammunnan pohjoismaisia 

veteraanimestaruuskilpailuja järjestettäessä. 

 

1.1 Jäsenmaat ovat Tanska, Suomi, Ruotsi ja 

Norja. 

 

2  OHJEIDEN VAHVISTAMINEN  

2.1  Nämä ohjeet vahvistettiin ensimmäisen kerran 

vuoden 2015 mestaruuskilpailujen yhteydessä.  

 

2.2 Muutokset näihin ohjeisiin tehdään 3/4 

enemmistöllä. 

 

3 YLEISTÄ 

3.1 Kilpailujen aikana käytettävä kieli on englanti. 

 

3.2 Järjestäjän tulee mahdollisuuksien mukaan 

varata edullisia majoitusvaihtoehtoja, esim. 

opiskelija-asuntolat, puolustusvoimien 

majoitustilat yms. 

 

3.3 Osanottomaksut tulee pitää kohtuullisina, mutta 

niiden tulee kattaa järjestelyistä aiheutuvat 

kustannukset. 

 

3.4 Kilpailujury 

Kilpailujen sääntöjenmukaisesti läpiviemiseksi 

valitaan yksi JURY:n jäsen  jokaisesta maasta. 

Valinnat tehdään ensimmäisenä kilpailupäivänä 

pidettävässä kokouksessa.  

Kokouksen aika ja paikka julkaistaan kilpailujen 

kutsussa 

 

4 KILPAILUJEN JÄRJESTÄJÄN VALINTA 

4.1 Seuraavat järjestäjät vahvistetaan kuluvan 

vuoden kilpailujen yhteydessä pidettävässä 

kokouksessa. 

 

5 SÄÄNNÖT 

5.1 Kilpailuissa noudatetaan ISSF:n kansainvälisiä 

sääntöjä soveltuvin osin. Muutoksista sovitaan aina 

erikseen teknisessä kokouksessa. 

 

5.2 Vain jäsenmaiden (katso kohta 1.1) 

veteraaniampumaurheilijat saavat kilpailla ja saada 

tittelin "Veteraaniampujien Pohjoismainen 

mestari".  

 

5.3 Vain jäsenmaiden veteraaniampujat saavat 

osallistua kilpailuun joukkuemestaruuksista. 

 

 

1 SYFTE 

Syftet med dessa anvisningar är att ge råd vid 

anordnande av nordiska veteranmästerskapen i 

sportskytte.  

 

1.1 Medlemsländer är Danmark, Finland, Sverige 

och Norge. 

 

2 FASTSTÄLLANDE AV ANVISNINGAR 

2.1 Dessa anvisningar fastställdes för första gången 

i samband med mästerskapen 2015 

. 

2.2 Ändringar i dessa anvisningar görs med en 3/4 

majoritet. 

 

3 ALLMÄNT 

3.1 Språket vid tävligarna är engelska. 

 

3.2 Arrangören ska i möjligaste mån boka billiga 

alternativa boenden, t.ex. studentbostäder, boenden 

hos försvaret osv. 

 

 

3.3 Deltagaravgifterna ska vara rimliga, dock ska 

de täcka utgifterna för arrangemangen. 

 

 

3.4 Tävlingsjury 

För tävlingens regelmässiga genomförande väljs en 

JURY med representanter från respektive 

deltagande land. 

Valet görs vid första tävlingsdagens obligatoriska 

möte. 

Mötets tid och plats skall vara utsatt i inbjudan. 

 

4 VAL AV ARRANGÖR 

4.1 Arrangörsskapet för pistoltävlingarna följer en 

rullande plan med följande ordning och startår 

2015; Norge, Finland, Sverige, Danmark. 

 

5 REGLER 

5.1 Vid tävlingarna följs ISSFs internationella 

regler i tillämpliga delar. Ändringar beslutas 

separat i ett tekniskt möte. 

 

5.2 Enbart veteranskyttar från medlemsländerna (se 

punkt 1.1) får tävla om och vinna titeln "Nordisk 

mästare i Veteranskytte". 

 

 

5.3 Enbart veteranskyttar från medlemsländerna får 

delta i tävlingar om lagmästarskap. 
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5.4 Palkitsemiseksi mitalilla ja tittelillä 

"Veteraanien Pohjoismainen mestari" vaaditaan 

vähintään kolmen maan osallistuminen 

kilpailuihin. 

 

5.5 Järjestävä maa voi kutsua joukkueita 

osallistumaan Pohjoismaisten veteraanien 

mestaruuskilpailuihin muista kuin jäsenmaista. Ko. 

maan edustaja ei voi saavuttaa "Veteraanien 

Pohjoismainen mestari" titteliä eikä mitaleja vaikka 

tulos sitä edellyttäisi. Sama koskee 

joukkuekilpailuita. 

 

5.6 Ehdokasjäseneksi voidaan kutsua maa jota yksi 

jäsenmaista esittää. Asiasta päätetään seuraavassa 

kilpailutapahtumassa. Jotta maa voidaan hyväksyä 

jäseneksi pitää jäsenehdokkaan saada vähintään 3/4 

äänistä maiden äänestyksessä. 

  

 

6 VIRALLISET AMPUMALAJIT 

6.1Pistooli 
  Miehet Naiset 

50m pistooli 60ls X 

Vakiopistooli 3x20ls X X 

25m pistooli 22cal 30+30ls X X 

25m isopistooli 30+30 ls X 

Ilmapistooli 40ls X X 

 

6.2 Kivääri 
  Miehet Naiset 

50m kivääri makuu 60ls X X 

50m kivääri 3x20ls X X 

300m kivääri makuu 40ls X X 

300m kivääri 3x20ls X X 

Ilmakivääri 40ls X X 

 

6.3 Riistamaali 
  Miehet Naiset 

Villikarju 
normaalijuoksut 

40ls X X 

Villikarju sekajuoksut 40ls X X 

Hirvi, kertalaukaukset 20ls X X 

Hirvi, parilaukaukset 20ls X X 

 

6.4 Lisälajit - Järjestävä maa voi lisätä ohjelmaan 

minkä tahansa lajin. Lisälajin mukaan ottamisesta 

on ilmoitettava edellisenä vuotena vahvistettaessa 

seuraavan vuoden järjestäjä. 

  

 

 

 

5.4 För att det ska vara möjligt att vinna en medalj 

resp. en titel " Nordisk mästare i Veteranskytte" 

krävs tävlingsdeltagande från minst tre länder. 

 

 

5.5 Arrangerande nation kan kalla lag att delta i 

Nordiskt veteranmästerskap i sportskytte från 

länder som inte är medlemmar.  Det berörda landets 

representant kan inte nå titeln "Nordisk mästare i 

Veteranskytte" eller andra medaljer även om 

resultatet skulle berättiga till det. Samma gäller vid 

lagtävlingar. 

 

5.6 Ett land kan av ett medlemsland nomineras till 

medlemskandidat. Medlemskap beslutas vid 

nästkommande tävlingstillfälle. För att ett land ska 

kunna godkännas som medlem ska 

medlemskandidaten få minst  3/4 av rösterna vid 

ländernas omröstning. 

 

6 OFFICIELLA SKYTTEGRENAR 

6.1 Pistol 
  Herrar Damer 

50m pistol 60 skott X 

Standardpistol 3x20 skott X X 

25m pistol 22cal 30+30 skott X X 

25m grovpistol 30+30 skott X 

Luftpistol 40 skott X X 

 

6.2 Gevär 
  Herrar Damer 

50m gevär ligg 60 skott X X 

50m gevär 3x20 skott X X 

300m gevär ligg 40 skott X X 

300m gevär 30x20 skott X X 

Luftgevär 40 skott X X 

 

6.3 Viltmål 
  Herrar Damer 

Vildsvin normallöp 40 skott X X 

Vildsvin blandlöp 40 skott X X 

Älg enkelskott 20 skott X X 

Älg dubbelskott 20 skott X X 

 

 

6.4 Arrangerande nation kan i programmet lägga 

till vilken gren som helst. Tillägg av en gren ska 

meddelas föregående år när man fastställer nästa 

års arrangör. 
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7 KILPAILUJEN SARJAT 

 
45-54 miehet/naiset 

55-64 miehet/naiset 

65-70 miehet/naiset 

70+ miehet/naiset 

 

7.1 Kilpailuun ilmoittautuneen henkilön sarja 

määräytyy syntymävuoden mukaan.  Esim. vuoden 

2014 aikana 55 vuotta täyttävän kilpailijan sarja on 

55-64. 

 

7.2 Järjestävä maa voi järjestää muitakin sarjoja 

kilpailuun mukaan, esim. R6 Vammaisten sarja. 

 

8 AJANKOHTA  

8.1 Kilpailut pyritään järjestetään vuosittain ajalla 

kesäkuun kolmas viikonloppu - heinäkuun kolmas 

viikonloppu. Eri maiden kilpailukalenteri pitää 

ottaa huomioon ajankohtaa määritettäessä. 

Järjestävä maa ottaa yhteyttä eri maiden 

yhteistyöhenkilöihin vuosi etukäteen ajankohdan 

sopimiseksi.  

Ennakkotieto seuraavan vuoden paikkakunnasta ja 

ajankohdasta pyrittävä antamaan aina kuluvan 

vuoden kilpailujen yhteydessä. 

 

8.2 Kilpailut järjestetään perjantai-sunnuntai 

käsittävän viikonlopun aikana. Järjestäjällä on 

mahdollisuus ratakapasiteetti huomioon ottaen 

lyhentää taikka pidentää kilpailujen kestoa. 

Edellisenä päivänä kilpailijoilla oltava 

mahdollisuus harjoitteluun    

 

9 TIEDOTTAMINEN 

9.1 Alustava kutsu tulee lähettää jokaiselle 

jäsenmaalle viisi kuukautta ennen kilpailuja. 

 

9.1.1 Kutsun pitää sisältää; kilpailupaikka ja 

yhteystiedot, osanottomaksut, kuljetusjärjestelyt, 

ilmoittautumislomake, yms tarvittavat lisätiedot. 

 

 

9.2 Tarkennettu kutsu tulee lähettää jäsenmaille 

viimeistään kolme kuukautta ennen kilpailujen 

ajankohtaa. 

 

9.2.1 Kutsun pitää sisältää; kilpailujen ohjelma, 

tarkka ilmoittautumislomake, majoitusjärjestelyt, 

kuljetukset yms. 

 

 

 

 

7 KLASSER I TÄVLINGARNA 

 
45-54 herrar/damer 

55-64 herrar/damer 

65-70 herrar/damer 

70+ herrar/damer 

 

7.1 Klass för en person som anmält sig till 

tävlingen bestäms utifrån födelseåret. T.ex. om en 

person under året 2014 fyller 55 år, är dennes klass  

55-64.  

 

7.2 Arrangerande nation kan anordna även andra 

klasser i tävlingen, t.ex. R6 Handikappade. 

 

8 TIDPUNKT  

8.1 Arrangerande nation har att fastställa tidpunkt 

för mästerskapet. Detta ska ske i samråd med 

samtliga nationella förbund och i så tidigt skede att 

tidpunkt för veteranmästerskapen kan skrivas in i 

respektive nations tävlingskalender.   

Preliminär uppgift om nästkommande års ort och 

tidpunkt bör anges i samband med tävlingarna 

respektive år. 

 

 

 

8.2  Tävlingarna arrangeras under en helg fredag-

söndag. Arrangören bör, med hänsyn till 

bankapacitet,  anpassa tävlingarnas längd. 

Dag före tävlingsstart skall banorna vara öppna för 

träning.   

 

 

9 INFORMATION 

9.1 Preliminär inbjudan bör sändas till respektive 

medlemsland fem månader innan tävling. 

 

9.1.1 Inbjudan bör innehålla; tävlingsort och 

kontaktuppgifter, deltagaravgifter, 

transportarrangemang, anmälningsformulär och 

andra behövliga uppgifter. 

 

9.2 En specificerad inbjudan ska skickas till 

medlemsländerna senast tre månader innan 

tävlingstidpunkt. 

 

9.2.1 Inbjudan ska innehålla; tävlingsprogram, 

detaljerat anmälningsformulär, arrangemang för 

boende, transport osv.  
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10 MAJOITUS 

10.1 Järjestäjä ilmoittaa osanottajille ehdotettujen 

majoituspaikkojen nimet, yhteystiedot ja hinnat.  

Järjestäjä ilmoittaa myös kuljetusjärjestelyt 

kilpailujen aikana sekä kustannukset. 

 

11 OSANOTTO  

11.1 Kaikilla kilpailuihin osallistuvilla pitää olla 

voimassa oleva kansallinen kilpailulisenssi. 

 

11.2 Kilpailuissa noudatetaan ISSF:n sääntöjä ja 

määräyksiä poislukien tässä mainitut ja/tai 

teknisessä kokouksessa sovitut poikkeukset. 

 

11.2.1 Poikkeukset pistoolilajeissa - sovitaan 

teknisessä kokouksessa.  

 

11.2.2  Poikkeukset kiväärilajeissa - 

Vaatetusasioissa vuoden 2009 säännöt. Muut 

poikkeukset sovitaan teknisessä kokouksessa. 

 

11.2.3 Poikkeukset riistamaalilajeissa - sovitaan 

teknisessä kokouksessa. 

 

12 JOUKKUEET 

12.1 Joukkuekilpailu järjestetään sarjoissa M45, 

M55, M65, M70,  W45, W55, W65 ja W70.  

 

12.2 Jokaisella maalla on oikeus ilmoittaa 

vähintään yksi joukkue lajia ja sarjaa kohden. Maa 

voi asettaa myös useamman joukkueen.   

 

12.3 Joukkuetulos sisältää kolmen ampujan 

tuloksen. Alempaa sarjaa voidaan täydentää toisen 

sarjan ampujilla tapauksissa jossa joukkuetta ei 

muutoin saada täysimääräiseksi 

Esim. naiset sarjasta W45 voivat täydentää sarjan 

M45 joukkuetta tapauksessa jossa joukkuetta M45 

ei muutoin saada täyteen. Samoin sarjan 

M65/M70+ ampujat voivat täydentää sarjan M45 

joukkuetta.  

 

12.4 Kaksi henkilöä ei muodosta joukkuetta. 

 

 

13. AMPUMARADAT 

13.1 Kaikki radat joilla kilpailut voidaan suorittaa 

sääntöjen edellyttämällä tavalla läpi ovat 

hyväksyttäviä. 

 

13.2 Kilpailut on suositeltavaa järjestää samalla 

paikkakunnalla, pakottavista syistä ne kuitenkin 

voidaan jakaa 

 

10 BOENDE 

10.1 Arrangören meddelar deltagarna föreslagna 

boendens namn, kontaktuppgifter och priser. 

Arrangören meddelar även transportarrangemangen 

under tävlingen samt kostnader. 

 

11 DELTAGANDE 

11.1 Samtliga tävlande måste vara medlemmar i sitt 

lands skytteförbund och ha en giltig tävlingslicens 

 

11.2 I tävlingarna efterlevs ISSFs regler och 

instruktioner bortsett från här nämnda och/eller vid 

det tekniska mötet överenskomna undantag. 

 

11.2.1 Undantag för pistol - bestäms vid det 

tekniska mötet. 

 

11.2.2 Undantag för gevärs - För klädsel gäller 

årets 2009 regler. Övriga undantag bestäms vid det 

tekniska mötet. 

 

11.2.3 Undantag för viltmål - bestäms vid det 

tekniska mötet. 

 

12 LAG 

12.1 Lagtävling anordnas i klasserna M45, M55, 

M65, M70, W45, W55, W65 och W70.  

 

12.2 Varje land har rätt att anmäla minst ett lag per 

gren och klass. Ett land kan anmäla flera lag.  

  

 

12.3 Ett lagresultat inkluderar tre skyttars resultat.  

Klassen kan kompletteras med skyttar från en högre 

åldersklass  i de fall ett lag annars inte kan bli 

fulltaligt. 

T.ex. kan skyttar i klassen M65/M70+ komlettera 

ett lag i klassen M45.  

Damer ur klass W45 kan komplettera ett lag i 

klassen M45 om ett lag i M45 inte kan bildas 

 

 

12.4 Två personer kan inte bilda ett lag. 

 

 

13 SKYTTEBANOR 

13.1 Att samtliga banor vid vilka tävlingarna kan 

genomföras i enlighet med reglerna är acceptabla. 

 

 

13.2 Det rekommenderas att tävlingarna anordnas 

på en och samma ort. Vid tvingande skäl kan 

tävlingarna dock delas mellan orter. 
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14 RATALAITTEET JA PALVELUT  

14.1 On suositeltavaa käyttää sähköisiä 

taululaitteita mutta paperisten taulujen käyttö on 

hyväksyttävää. 

 

14.2 Kahvila / ravintolapalvelut paikallisten 

mahdollisuuksien mukaan. 

 

14.3 Pelastussuunnitelma ja hätänumerot pitää 

ilmoittaa ilmoitustaululla. 

 

14.4 Radalla tai sen välittömässä läheisyydessä 

pitää olla ammattitaitoinen lääkintähenkilö 

käytettävissä tarpeen mukaan. 

 

14.5 Radalla tulisi olla huone lehdistöä ja juryn 

kokouksia varten 

 

15 MITALIT JA PALKINNOT 

15.1 Henkilökohtaisissa kilpailuissa palkitaan 

voittaja kultamitalilla, toiseksi sijoittunut 

hopeamitalilla ja kolmanneksi sijoittunut 

pronssimitalilla. Henkilökohtaiset mitalit jaetaan 

nauhoilla varustettuna. 

  

15.2 Joukkuekilpailuissa jaetaan voittajajoukkueen 

jäsenille kultamitalit, toiseksi sijoittuneelle 

joukkueelle hopeamitalit ja kolmanneksi 

sijoittuneille pronssimitalit.  Mitalit jaetaan vain 

joukkueen jäsenille. 

 

 

15.3 PALKINTOJENJAKO  

Palkintojenjakotilaisuus järjestetään joka päivä 

mahdollisimman pian kilpailun päättymisen ja 

protestiajan päättymisen jälkeen. Protestiaika on 

10min tulosten julkaisemisen jälkeen. 

 

16 MUUT PALKINNOT JA MITALIT 

16.1 Kilpailuissa voidaan järjestäjän toimesta jakaa 

erikoispalkintoja. 

 

17. BANKETTI 

17.1 Lauantaina voidaan järjestää banketti. 

Banketin kustannusten peittämiseksi kerätään 

osanottomaksu. 

14 BANUTRUSTNING OCH TJÄNSTER 

14.1 Användning av elektronisk tavelutrustning 

rekommenderas. Det är även acceptabelt att 

använda papperstavlor. 

 

14.2 Kafé/restaurangservice - efter lokala 

förutsättningar. 

 

14.3 Räddningsplan och nödtelefonnummer ska 

anslås på en anslagstavla. 

 

14.4 På skyttebanan eller i dess omedelbara närhet 

ska det finnas tillgång till en medicinskt utbildad 

person att vända sig till efter behov. 

 

14.5 Vid skyttebanan bör det finnas ett rum för 

media samt för jurymöten. 

 

15 MEDALJER OCH PRISER 

15.1 Vid personliga tävlingar belönas vinnaren med 

en guldmedalj, andra plats med en silvermedalj och 

tredje plats med en bronsmedalj. De personliga 

medaljerna utdelas utrustade med halsband. 

 

 

15.2 Vid lagtävlingar utdelas guldmedaljer till 

medlemmar i det vinnande laget, silvermedaljer till 

andra placering och bronsmedaljer till tredje 

placering. Medaljerna utdelas bara till 

lagmedlemmar. Lagmedaljerna utdelas utan 

halsband. 

 

15.3 PRISUTDELNING 

Prisututdelningen skall ske varje dag snarast efter 

tävlingens slut och efter det att protesttiden har gått 

ut 10 minuter efter resultatets tillkännagivande. 

 

 

16 ANDRA PRISER OCH MEDALJER 

16.1 I tävlingarna kan arrangören besluta om att 

specialpriser delas ut. 

 

17 BANKETT 

17.1 På lördag kan en bankett anordnas. För att 

täcka kostnaderna för banketten samlas en 

deltagavavgift.  
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Nämä ohjeet vahvistetaan vuoden 2015 kilpailujen yhteydessä, ja niitä sovelletaan vuoden 2015 

kilpailuista alkaen. 

 

Dessa anvisningar fastställs i samband med tävlingarna 2015, och de tillämpas från och med tävlingarna 

året 2015. 

 

 

Kivääri/Gevär 
 Tanska/Danmark 

 
Norja/Norge Suomi/Finland Ruotsi/Sverige 

 
Allekirjoitus/Signatur 

    

Nimenselvennys 
/Namnförtydligande 

    

 

Pistooli/Pistol 
 Tanska/Danmark 

 
Norja/Norge Suomi/Finland Ruotsi/Sverige 

 
Allekirjoitus/Signatur 

    

Nimenselvennys 
/Namnförtydligande 

    

 

Riistamaali/Viltmål 
 Tanska/Danmark 

 
Norja/Norge Suomi/Finland Ruotsi/Sverige 

 
Allekirjoitus/Signatur 

    

Nimenselvennys 
/Namnförtydligande 

    

 


