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Tävlingarna genomförs med tävlingscentrum 
och fältskjutning på Åsumfältet. 
Precisionsskjutning och militär snabbmatch 
äger rum på Kristianstads pistolklubbs bana 
samt vissa delar av militärsnabb under 
söndagen också på Vinslövs pistolklubbs bana.

SM-grenar Individuellt och lag
Fältskjutning: vapengrupp A, B, C öppen, dam, 
junior, veteran yngre, veteran äldre och R.
Precisionsskjutning: vapengrupp A, B, C öppen, 
dam, junior, veteran yngre och veteran äldre.
Militär snabbmatch: vapengrupp A, B, C öppen, 
dam, junior, veteran yngre, veteran äldre och R.
Lagtävlingar: 3-mannalag för A, B, C, öppen 
samt även R i fält och militär snabbmatch. 
2-mannalag för dam, junior och veteran, (Vy och 
VÄ gemensamt lag)

Anmälningsavgifter
Individuellt junior 150 kr/start
Individuellt militär snabbmatch 200 kr/start
Övriga 250 kr/start
Lag 200 kr/start

Avgiften inbetalas föreningsvis senast den 
30 maj 2016. Anmälan görs via hemsidan 
www.pistolsm2016.se och skall vara oss 
tillhanda senast 30 maj 2016.
Föreningen ansvarar för att anmälda skyttar är 
kvalificerade till 2016 års mästerskap.
Efteranmälan kan göras i mån av plats och med 
ett tillägg på 50 kronor/start.

Vapenkontroll
Vapenkontrollen öppnar dagligen en timme 
före start på respektive tävlingsplats samt på 
tävlingscentrum även tisdag 5 juli från kl.15.00 
till 20.00.

Tävlingsbestämmelser
Enligt Svenska Pistolskytteförbundets 
skjuthandbok upplaga 16, Fältskjutningen 
genomförs som traditionell fältskjutning för alla 
vapengrupper utom juniorer där den genomförs 
som poängfältskjutning.

Information och frågor
Se www.pistolsm2016.se eller kontakta någon 
av personerna nedan.

Tävlingen och dess omgivningar kan komma 
att filmas på uppdrag av förbundet för offentlig 
publicering.
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Inbjudan 
PISTOL-SM 2016
På uppdrag av Svenska Pistolskytteförbundet 
inbjuder Kristianstads- och Malmöhus 
Pistolskyttekretsar till tävling om Svenskt 
Mästerskap med pistol och revolver i 
fältskjutning, precisionsskjutning och militär 
snabbmatch den 5-10 juli 2016 i Kristianstad 
och för den 10 juli även i Vinslöv.


