
Informasjon  

NM 50 meter og NM 

Grovkaliber! 

 

Oppmøte tid: 

Henting av startnummer i registreringen senest 30 minutter før start. 

Oppsatt skytetid er når prøveskuddstiden starter.  

Skytterne vil bli kalt inn på banen 15 minutter før dette til forberedelsestid.  

Sikkerhetsflagg: 

Det er påbudt med sikkerhetsflagg i våpnene (ISSF Tekniske Regler 2013, Pkt. 6.2.2.2).  

Skytterne får utdelt sikkerhetsflagg til våpnene i startposen, og oppfordres til å bruke disse.  

Utstyrskontroll: 

HUSK: Å Beregne god tid i utstyrskontrollen.  

 

Det vil bli utstyrskontroll for følgende klasser: Menn, Junior Menn, Kvinner og Junior Kvinner. 

 

Følgende vil kontrolleres: Alt utstyr som står på dokument «Equipment Control Form» for 

utstyrskontroll skal sjekkes! Dette ligger på www.numedalsportsskyttere.no og www.skyting.no  

«NASJONALE SUPPLERENDE BESTEMMELSER TIL ISSFs REGLEMENTER» gjelder selvfølgelig på NM.  

 

Kontrollen vil være rådgivende, og fagkomité rifle (FKR) ønsker at ungdommer og veteraner som 

lurer på om utstyret er i hht nytt reglement, kommer innom for å teste sitt utstyr.   

 

Fra og med 1. januar 2014 vil FKR kreve dokumentasjon på godkjent utstyr, dvs  kontrollskjema fra 

NSF, for å godkjenne rekorder. Skjemaet vil være det samme som ISSF benytter på sine stevner og 

mesterskap. Dette betyr at NMs utstyrskontroll er en viktig arena og mulighet for å få godkjent og 

merket sitt utstyr. Da sikrer en at egne prestasjoner gjennom sesongen blir godkjent. Det vil bli flere 

muligheter for godkjenning av utstyr ila 2014. Informasjon om dette vil publiseres på 

www.skyting.no. 

 

Viktig! Alle utøvere i JM/JK/K/M vil få skyte innledende konkurranser uavhengig av om utstyr blir 

godkjent, men det stilles krav om godkjent utstyr for å skyte finaler/ta individuelle NM medaljer. 

Skytterne får beskjed i kontrollen om utstyrets tilstand, og mulighet til å utbedre eller å skyte NM 

øvelsene med visshet om at skytteren ikke kan ta individuell NM medalje/oppnå finaleplass.  

 

 



Utstyrskontrollen er åpen: 

Fredag 19.9 (11.00 – 19.00) 

Lørdag 20.9 (06.30 – 16.00) 

Programinformasjon: 

Liggende: 

Alle liggende øvelser på grovkaliber skytes med heltall. 

Alle liggende øvelser på grovkaliber kan skytes med skytterbukse og skyttersko.  

 

Veteraner og ungdommer, junior kvinner og kvinner skyter 50 m. liggende på heltall 

Menn, Junior Menn skyter 50 m. liggende med desimaler 

Menn, Junior Menn, Kvinner og Junior Kvinner skyter 50 m. liggende i hht. Nytt ISSF reglement (uten 

skytterbukse og uten skyttersko). De øvrige kan benytte bukser og sko.  

Skyttere som kun skal skyte liggende i lag hvor det skytes utvidede matcher, skal starte etter 

skytterne som skyter utvidet. Ved 1/4 match, 15 minutter, ved 1/2 match 30 minutter og ved 1/1 

match 60 minutter. Dette for at skytterne skal få mest mulig like forhold på liggendekonkurransen.  

Match: 

Samtlige matcher på både 50 m. og grovkaliber skytes i rekkefølgen: KNE – LIGG - STÅ 

Utvidet Match: 

Samtlige utvidede matcher på både 50 m. og grovkaliber skytes i rekkefølgen: KNE – LIGG – STÅ 

Standplassinformasjon: 

- Skytterne må feste startnummer på ryggen.  

- Det skal benyttes «sikkerhetsflagg» i alle rifler når man går fra våpenet  

- Våpen skal bæres i futteral/koffert til standplassene 

- Våpen skal ligge igjen på standplass til samtlige er ferdige, og våpenet er visitert av kontrollør. 

- Alle skyttere skal signere for resultat ved endt skyting.  

- Det er asfaltmatter på standplassen. 

- Det er lov med private godkjente skytematter (Tekniske Regler 6.4.7.2) 

- Det skal benyttes godkjent caps (Rifle Regler 7.5.8.7) 

Protestgebyr: 

Det er Kr. 200,- i protestgebyr. 

Dette blir refundert dersom protesten blir innvilget 

 

 

Vi ønsker skytterne velkommen til  

NM rifle 2013 på Løvenskiold 


