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SvSF: Gevärssektionens regelbok Nationellt skytte 



Tävlingen omfattar: 

Fredagen den 31 aug, SM och Vet-SM Kpist i ställningsskytte 

Lördagen den 1 sept, SM och Vet-SM och RM Kpist fältskytte 

Söndagen den 2 sept, SM och Vet-SM Kpist i liggandeskytte 

Tävlingsledning 

Tävlingsledare:          Birger Johansson      073-064 95 70 

Tävlingssekreterare: Håkan Pettersson     070-254 46 60 

Ansvarig bana:           Lars Tofftén               070-555 60 86   

Ansvarig fält:              Kent Hertzman         070-649 41 27 

 

Tävlingens hemsida med info och starttider: 

Kpistsm2018.skytte.com 

Tävlingarnas omfattning 

Fredagen den 31/8 

Svenskt Mästerskap, Svenskt Veteranmästerskap Kpist banskjutning ställningar 

genomförs enligt alternativa programmet, med grundomgång följt av final för 

de 20 bästa. Klassvis tävlan om hederpriser för alla klasser enligt regelboken. 

Skjutbanan är manuell ingen markering av skyttarna.                                     
Endast särskjutning om Guldmedaljen. 

Lördagen den 1/9 

Svenskt Mästerskap, Svenskt Veteranmästerskap och RM Kpist fältskytte 
genomförs med klassvis tävlan om hederspriser enligt regelboken. 

RM skyttar ur klasserna KpF 1 o 2 och skyttar ur Veteranklassen som väljer 
attskjuta i speciell gemensam liggandeklass Vet L. Banlängd ca 1000met. 

Endast särskjutning om Guldmedaljen. 

Egna fordon till fältterrängen ca 13km utanför Visby, 8 skyttar i patrullen. 



Söndagen den 2/9 

Svenskt Mästerskap och Svenskt Veteranmästerskap Kpist liggande 
genomförsenligt alternativ programmet med grundomgång följt av final för de 
20 bästa. 

Klassvis tävlan om hederspriser för alla klasser enligt regelboken Skjutbanan är 
manuell ingen markering av skyttarna, endast särskjutning om Guldmedaljen. 

Lagtävlingar 

SM Förbundslag: Nytt för i år förbund får anmäla sju skyttar fem räknas till det 
slutgiltiga resultat, det får blandas seniorer och veteraner. 

Inget förbundslag veteraner se ovan. 

SM Föreningslag: Föreningar får anmäla obegränsat antal lag med 2 deltagare 
oberoende av vilket individuellt mästerskap dessa deltar i ( dock ej deltagare i 
RM ) 

 

Anmälan görs föreningsvis för individuellt tävlande och föreningslag på 

Mail till kpistsm2018@skytte.com senast den 25 juli 2018. 

Tävlingslicens skall vara betald kontrollera med din förening. 

Anmälan förbundslag 

Anmälan av förbundslag görs Mail till kpistsm2018@skytte.com 

Senast den 10 Augusti 2018. 

Avgifter 

Individuellt      350:- per disciplin. 

Föreningslag   200:- per lag. 

Förbundslag    400:- per förbund. 

Avgifter insättes på Gotlands Skyttesportförbund PG 187 173-0 

Märkt med SM Kpist 2018 och förenings/förbundens namn, 

för deltagande krävs att avgifter är betalda i rätt tid. 

Skjutlagslistor/Uppropstider 



Skjutlagslistor och uppropstider publiceras på tävlingarnas hemsida. 

Information 

Presenteras fortlöpande på tävlingarnas hemsida kpistsm2018.skytte.com 

Tävlingscentrum blir Visborgslätt A-bana koordinater: 

Longitud 18`16`10`E     

Latitud  57`36`25`N 

57.60687,       18.26988 

 

 

 

Öppettider tävlingsexpedition 

Torsdag 30 aug     17.00 – 20.00. 

Fredag   31 aug      07.00-tävlingens slut. 

Lördagen 1 sep      07.00-tävlingens slut. 

Söndag    2 sep       07.00-tävlingens slut. 

Beställda matkuponger samt dekaler och eventuellt kompletterande 
information hämtas av föreningsrepresentant i information på tävlingscentrum. 

Resultat 

Resultatlistor anslås på tävlingscentrum och på tävlingarnas hemsida. 

Vapenkontroll 

Vapenkontroll är obligatorisk och skall vara genomförd före upprop.( 
godkännande gäller för alla discipliner där samma vapen används) 

Tider för vapenkontroll: 

Torsdag   17.00 – 20.00 

Fredag     07.00 – 10.00 

Lördag     07.00 -  09.00 

Söndag    08.00 – 09.00 



Vapenförvaring 

Enligt gevärsektionens regelbok nationellt skytte. 

Prisutdelning 

Prisutdelning sker på tävlingscentrum, direkt efter genomförda tävlingar. 

Medaljer/Hederpriser 

SM och Veteran-SM: Lagerkrans till mästare, 3 medaljer i band och 7 jetonger. 

SM förbundslag: Jetonger till lagmedlemmar i de tre första lagen. 

SM föreningslag: Jetonger till lagmedlemmar i de tre första lagen. 

RM: SvSF:s RM-plakett till de tre främsta. 

Hederspriser klassvis. 

Allmän information 

Parkering i anslutning till skjutbanan, anvisad plats. 

Resa/boende bokas genom Destination Gotland (Idrottens Ö ). 

Servering 

På tävlingscentrum finns  kaffeservering. 

Lunch kan beställas i samband med anmälan kostnad 100:-/dag. 

Fredag: Nötfärsbiffar med gräddsås och kokt potatis. 

Lördag: Fiskgratäng med potatis och gröna ärtor. 

Söndag: Helstekt kycklingfilé med sås, soltorkade tomater och rostad potatis. 

                ( dryck vatten i flaska och grönsallad ingår ) 

 

Välkomna till KpistSM 2018 


