ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET – SvSF
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Fastställda av FS 2016-11-25

ALLMÄNT
Deltagande i tävlingar
Rätt att delta i tävlingar arrangerade av Svenska Skyttesportförbundet (SvSF), dess
sektioner, distrikt och klubbar har alla skyttar som är medlemmar i
förening/klubb som är ansluten till SvSF. Skytt som under året fyller 15 år eller
mer, ska dessutom inneha tävlingslicens och skyttekort i tävlingar där två eller fler
föreningar deltar. (se även pkt. 2.6, 9 och 10).
Undantag:
Följande tävlingar: Svenska Ungdomscupen (pistol) och Skol-SM (gevär 6,5 och
korthåll) samt på föreningsnivå: Skyttiaden (luftgevär), Värmlandsserien (kpist)
och Svenska Dagbladets riksskyttetävling (gevär 6,5 och korthåll).
Förbundsstyrelsen får godkänna undantag för andra rekryteringsarrangemang.
För Ak 4 gäller generellt undantag, då verksamheten baseras på samverkan med
Hemvärnet.
Utländska deltagare i tävling
Arrangör har rätt att bjuda in utländska medborgare utan krav på skyttekort och
tävlingslicens.
Utomlands:
Vid tävling utanför Sverige krävs sanktion av SvSF. SvSF:s tävlingslicens gäller som
sanktion vid tävling utanför Sverige, när detta sker vid sidan av förbundet centralt
uttaget landslag. Vid landslagsuppdrag ska SvSF:s spelregler för aktiva och ledare
skrivas under och följas.
Skyttar med funktionsnedsättning
Skyttar anslutna till Svenska Dövidrottsförbundet och Svenska Parasportförbundets klass SH1 samt de som fått dispens enligt 1.3, som uppfyller villkoren i
1.1, äger rätt att enligt fastställda villkor för respektive funktionsnedsättning delta
i alla tävlingar fullt ut inklusive att sätta rekord.
Utrustning, skjutställningar och ev. klasser mm framgår av regler för respektive
gren som finns på SvSF:s hemsida.
Nationella regelverk
”Gevärssektionens regelbok nationellt skytte” gäller för gevärssektionens
nationella grenar. ”Gevärssektionens regelbok AK 4-Skytte” gäller för AK 4-skytte.
Ändring av dessa bestämmelser
Beslut om ändring av SvSF:s allmänna bestämmelser tas av förbundsmötet i den
mån delegering till förbundsstyrelsen inte har skett.

MÄSTERSKAPSTÄVLINGAR
Grenar och klasser i mästerskapstävlingar
Svenskt Mästerskap (SM) och Distriktsmästerskap (DM) får arrangeras i grenar
och klasser enligt gällande lista på SvSF:s hemsida.
Mästerskapstävling får avse såväl individuell tävling som tävling för lag, sammansatt av medlemmar i samma förening.
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Beslut om RF mästerskapsstatus
Riksidrottsstyrelsen (RF stadgar kap 12 § 1)1 beslutar vilka grenar som får SMrespektive DM-status, efter ansökan från Förbundsstyrelsen.

Mästerskapsarrangemang
Ansvaret för att SM-tävlingar arrangeras enligt gällande bestämmelser vilar på
respektive sektion och arrangemanget kan uppdras åt ett distrikt eller en förening.
Ansvaret för att DM-tävlingar arrangeras enligt gällande bestämmelser vilar på
SDF-styrelsen och arrangemanget kan uppdras åt en av distriktets föreningar.
Tävlingsarrangören har, vid platsbrist, rätt att begränsa deltagarantalet. Vid sådan
begränsning ska kvalificeringsregler som godkänts av respektive sektionsstyrelse,
eller vid DM-tävlingar - SDF-styrelsen, tillämpas.

Utlysning av SM och DM tävling
SM ska ha utlysts till dag (inkl. ev. reservdag i anslutning till tävlingsdag) och plats
i SvSF:s Tävlingskalender, senast 21 dagar före sista anmälningsdag.
DM ska ha utlysts till dag (inkl. ev. reservdag i anslutning till tävlingsdag) och plats
i SvSF:s Tävlingskalender, senast 21 dagar före sista anmälningsdag.

Resultatlista från SM och DM tävling
Resultatlista från SM och DM ska publiceras i SvSF:s Tävlingskalender omedelbart
efter tävlingens slut.
Resultatlistan ska innehålla samtliga deltagares namn, klubb, distrikt (enligt
sektions bestämmande), tävlingslicensnummer och resultat, samt uppgift om
tävlingsdag, arrangör, domare eller jury liksom tävlingens omfattning (till exempel
3x 20 skott, 100 duvor). För DM krävs tävlingslicensnumret i listan om det är
möjligt att sätta svenskt rekord på tävlingen.

Deltagande i mästerskapstävling – SM
För deltagande i alla SM krävs tävlingslicens (förutom Ak 4).
Herr - SM – individuellt
I SM för herrar får herrjunior delta.
Dam - SM – individuellt
I SM för damer får damjunior delta.
Herrjunior - SM – individuellt
I SM för herrjuniorer får herrjuniorer delta till och med det kalenderår under
vilket de fyller 20 år.
Damjunior - SM – individuellt
I SM för damjuniorer får damjuniorer delta till och med det kalenderår under
vilket de fyller 20 år.
Junior-SM – individuellt
I SM för junior får såväl dam- som herrjunior delta till och med det kalenderår
under vilket de fyller 20 år.
Junior-SM genomförs enligt respektive nationellt regelverk eller när underlaget för
skilda dam- och herrjunior-SM är för litet.
Öppna SM – individuellt
I Öppna SM får såväl Herrar, Damer, Herrjuniorer som Damjuniorer delta. Öppna
SM genomförs enligt respektive nationellt regelverk eller när underlaget för
grenen är så litet att skilda SM enligt ovan inte kan genomföras.
Lag - SM
Vid Lag - SM ska alla lagmedlemmar komma från samma förening vid föreningslag
och samma distrikt vid distriktslag.
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Lag - SM genomförs separat för herrar, damer, herrjuniorer och damjuniorer eller
gemensamt enligt respektive nationellt regelverk.
Vid Lag - SM herrjuniorer får damjuniorer ingå i laget om det inte finns en separat
lagtävling för damjuniorer. Om detta är fallet kan ett sådant lag inte notera svenskt
rekord.

Deltagande i mästerskapstävling – DM
Skytt kan endast delta i DM-tävling i det SDF-område där hans/hennes förening
har sin hemort.
För deltagande i DM-tävling gäller samma regler som angetts under 2.6.
För Öppna DM gäller samma regler som angetts under 2.6.

Klubbmästerskap – KM
Varje klubb kan arrangera klubbmästerskap i de grenar som utövas av klubben.
På grund av klubbarnas varierande storlek har inget enhetligt mästerskapsprogram fastställts, men reglerna för övriga mästerskap bör tjäna som ledning.
Varje klubb har rätt att dela ut SvSF:s klubbmästerskapsjetong i guld, silver och
brons. Dessa delas ut enligt klubbens eget bestämmande.
Under ett och samma kalenderår ska skytt inte tilldelas klubbmästerskapsjetong i
samma gren i mer än en klubb.

MÄSTERSKAPSTECKEN
Mästare koras och RF:s mästerskapstecken får delas ut endast i tävlingsklass där
minst tre (3) skyttar, eller när det gäller lagmästerskap minst två (2) lag, från
minst två klubbar startat, alternativt där minst fem (5) skyttar, eller när det gäller
lagmästerskap minst tre (3) lag, från samma förening/klubb startat i
tävlingsklassen.

Endast medlem i förening tillhörande SvSF, vilken är svensk medborgare eller som
sedan minst ett år tillbaka är stadigvarande bosatt i landet, kan tävla om Svenskt
Mästerskap och erövra RF:s mästerskapstecken.
Om det vid anmälningstidens utgång är för få anmälda, till den individuella
tävlingen och/eller till lagtävlingen, för att RF:s mästerskapstecken ska kunna
delas ut, är arrangören skyldig att meddela anmälda deltagare detta så att de har
möjligheten att dra tillbaka sin anmälan.

HEMMABANETÄVLINGAR
Hemmabanetävlingar ska skjutas enligt gällande ISSF-/SvSF-reglemente.

4.2

Respektive sektion utfärdar bestämmelser för hemmabanetävlingens genomförande.

5.1.2

Övrig tävling får avse såväl individuell tävling som tävling för lag, sammansatt av
medlemmar i samma förening.
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ÖVRIGA TÄVLINGAR
Övriga tävlingar
Med övriga tävlingar avses tävlingar som arrangeras på uppdrag av sektion eller
på förenings eget initiativ, dock inte tävlingar inom enskild förening.
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Klasser i övriga tävlingar
Ytterligare klassindelning inom huvudklasserna herrar, damer, juniorer,
prestationsklasser, åldersklasser eller öppen klass bör ske i enlighet med
respektive sektions bestämmande. Vid lågt deltagande får klasser slås samman.
Detta ska dock meddelas innan tävlingen påbörjas.

Utlysning av tävling
Övriga tävlingar ska ha utlysts till dag (inkl. ev. reservdag i anslutning till
tävlingsdag) och plats i SvSF:s Tävlingskalender, senast 21 dagar före sista
anmälningsdag.

Resultatlistor
Resultatlista från övriga tävlingar ska senast en vecka efter tävlingen publiceras i
SvSF:s Tävlingskalender.
Resultatlistan ska innehålla samtliga deltagares namn, klubb och resultat, samt
uppgift om tävlingsdag, arrangör, domare eller jury liksom tävlingens omfattning
(till exempel 3 x 20 skott, 100 duvor). I de fall tävlingen är av den typen att svenskt
rekord kan sättas ska även licensnumret vara med för samtliga deltagare.
Deltagande i övriga tävlingar
Alla som uppfyller fordringar enligt p 1.1 äger rätt att delta i övriga tävlingar.

JURY – DOMARE
Allmänt
Vid alla SM-tävlingar eller tävlingar där svenska rekord kan slås ska en jury
bestående av tre (3) ledamöter finnas, där minst två (2) ledamöter inte ska tillhöra
arrangörs-föreningen och minst en (1) av dem bör inneha C-domarlicens. Vid
övriga tävlingar bör en jury finnas.
Mästerskap
Vid SM-tävlingarna bör alla ledamöterna (3) inneha minst svensk C-domarlicens.
Ordföranden i juryn ska utses av sektionen, övriga av arrangören i samråd med
sektionen.
Vid övriga mästerskap bör minst en (1) av ledamöterna inneha svensk Cdomarlicens.
Övriga tävlingar
Vid övriga tävlingar bör minst en (1) ledamot inneha svensk C-domarlicens.

REKORDBESTÄMMELSER
Svenska rekord
noteras i de grenar som ingår i det officiella VM-, OS- och EM-programmen samt
för de grenar som i övrigt ingår i SvSF:s program för SM för öppen klass, herrar,
damer, herrjuniorer och damjuniorer.

Rekord kan noteras vid olympiska spel, världs-, europa- och nordiska mästerskap
samt vid de landskamper och övriga internationella tävlingar som är utlysta i
ISSF:s eller ESC:s tävlingskalender och anordnas enligt ISSF:s bestämmelser.

Vid övriga internationella tävlingar får landslagsrekord endast noteras om
respektive sektion före tävlingen beslutat att delta med lag.
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Rekord kan även noteras vid SM, DM, samt övriga tävlingar som respektive sektion
årligen utser som rekordgrundande tävling.
För att rekord ska kunna noteras i tävling måste de:
• Dels uppfylla bestämmelser enligt kap. 5 ÖVRIGA TÄVLINGAR och kap 6 JURY DOMARE.
• Dels vara skjutet på papperstavlor som är godkända av SvSF eller på
akustiska/elektroniska tavlor som är godkända av SvSF eller ISSF. För närvarande
är elektronisk målmateriel från Sius, Megalink, Meyton och Kongsberg godkända
för att sätta rekord. För allt målmateriel gäller ISSF:s Allmänna Tekniska Regler för
alla skyttegrenar.
• Dels vara utlysta enligt 2.4.1. De tävlingar som till rätt dag och plats är upptagna i
SvSF:s eller annans nations officiella tävlingsprogram ska anses vara utlysta enligt
gällande krav.
För svenskt rekord för herrlag får herrjunior ingå och för damlag får damjunior
ingå. (se 2.6)

Rekord kan noteras endast i tävlingsklass där minst tre (3) skyttar, eller när det
gäller lagmästerskap minst två (2) lag, från minst två (2) klubbar startat,
alternativt där minst fem (5) skyttar, eller när det gäller lagmästerskap minst tre
(3) lag från samma förening/klubb startat i tävlingsklassen.

Om det gällande svenska rekordet överträffas eller tangeras vid någon av
ovanstående tävlingar, ska protokoll över skjutningen omgående upprättas på
SvSF:s rekordformulär. På protokollet ska punkt för punkt intygas att gällande
reglemente iakttagits. Protokollet skickas sedan till SvSF:s kansli av arrangören
(omedelbart efter tävlingen), eller vid tävlingar utomlands av lagledaren eller i de
fall ingen lagledare finns av skytten själv. Vid tävlingar (utomlands) där
resultatlistan inte finns publicerad i SvSF:s Tävlingskalender ska
resultatlistan bifogas protokollet.

Inom ISSF:s grenar kan juniorer slå juniorrekord vid deltagande i seniorklass.

Distriktsrekord noteras efter motsvarande bestämmelser som gäller för svenska
rekord. Vid upprättande av första rekordlista ska distriktsstyrelsen ta med de
bästa resultat, som sedan distriktets bildande uppnåtts av inom distriktet bosatta
och till distriktets klubbar anslutna medlemmar vid DM eller vid tävlingar enligt
7.1.1, 7.1.3, 7.1.4 och 7.1.5.

Klubbrekord noteras vid samma tävlingar som svenska rekord samt vid
klubbmästerskap. Vid upprättande av första lista över klubbrekord bör samma
principer följas som i 7.2.
Om ett rekord tangeras av en eller flera skyttar är den innehavare, som först
uppnått rekordet, och som i rekordlistan förekommer som första namn.
REPRESENTATIONS- OCH ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER
Skytt äger rätt att söka medlemskap i den förening han/hon önskar.

Skytt får i respektive disciplin (till exempel nationellt luftgevär) representera
annan
förening i vilken skytten erhållit medlemskap.
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Medlem kan som aktiv endast representera en förening i respektive disciplin.
Byte av vilken förening skytten vill representera i respektive disciplin får ske högst
en gång per kalenderår.

TÄVLINGSLICENS
Innehav av giltig tävlingslicens är obligatoriskt, enligt förutsättningar under punkt
1.1, vid all tävlingsverksamhet inom SvSF.
Tävlingslicens gäller för kalenderåret.

Innehavare av tävlingslicens har rätt att skjuta samtliga inom SvSF förekommande
grenar, där skytten innehar skyttekort. Man får inte lösa tävlingslicens utan att
inneha minst ett skyttekort.
Lösandet av tävlingslicens innebär inte att skytt binder sig att representera viss
förening.

Tävlande skytt är skyldig att ha giltig tävlingslicens.

Skulle det visa sig att skytt tävlat utan giltig tävlingslicens blir det disciplinpåföljd,
antingen varning, diskvalificering eller uteslutning.

I de fall tävling marknadsförs på sådant sätt att tävlingslicens inte krävs och
tveksamhet råder om detta är rätt, behandlas ärendet av respektive sektion. Vid
tveksamhet i ärendet vidarebefordras detta till FS.

Tävlingslicensavgiften fastställs av Förbundsmötet.

Senioravgift gäller för skytt som under året fyller 21 år eller mer och junioravgift
gäller för skytt som under året fyller 20 år eller mindre.
Tävlingslicens löses för skytt genom inbetalning av avgift och anmälan med
nödvändig information på sätt som fastställts av FS.

SKYTTEKORT
Innehav av skyttekort är obligatoriskt, enligt förutsättningar under punkt 1.1, vid
all tävlingsverksamhet inom SvSF.
Provet får avläggas från och med det år man fyller 13 år.

Skyttekort erhålls efter genomgånget godkänt prov och under förutsättning att
personen är inlagd i föreningens medlemsregister i IdrottOnline.

Önskar skytt delta i fler grenar ska skytten inneha skyttekort för aktuell gren.
Skyttekort är en förutsättning för att få tävlingslicens.
Lösandet av skyttekort innebär inte att skytt binder sig att representera viss
förening.
Skyttekort utfärdas av:
Field target SvSF
Gevär
SvSF
Kpist
SvSF
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Fotnoter:

Lerduvor
Pistol
Viltmål

SvSF
SvSF eller Svenska Pistolskytteförbundet
SvSF

REGIONSVERKSAMHET
Eventuell regionindelning och tävlingsverksamhet enligt respektive sektions
bestämmelser.

FÖRSÄKRINGAR
Förening som tillhör SvSF, och betalt fastställd årsavgift, är automatiskt försäkrad
genom RF:s grundförsäkring.
RF:s Grundförsäkring ger alla föreningar ett grundskydd. Försäkringsskyddet
omfattar momenten Ansvar idrottslig verksamhet, Förmögenhetsbrott,
Rättsskydd, Patient samt Olycksfall och Kris för ledare, funktionärer och domare.
Här ska noteras att olycksfallsförsäkringen inte omfattar tävlingsaktiva utan
enbart ideella ledare och andra funktionärer. SvSF:s försäkring omfattar däremot
aktiva.

SvSF har en ansvars- och olycksfallsförsäkring för aktiva, både medlemmar och
gästande skyttar, som deltar i av SvSF-föreningar arrangerade tävlingar och
träningar. En viktig förutsättning är att skytteverksamheten ska ledas av en
funktionär som utsetts av styrelsen eller att enskild träning sker med styrelsens
godkännande.
Olycksfallsförsäkringen omfattar olycksfallsskada som drabbar den försäkrade
under tävling eller skytteträning inom eller utom landet. Även gruppresa till och
från aktiviteten omfattas av försäkringen. Försäkrad är medlem, rekryteringsskyttar, funktionärer och gästande skyttar samt ledare. Olycksfallsförsäkringen
gäller även vid övrig planerad ungdomsverksamhet till exempel konditionsträning
och innebandy.

1RF stadgar kap 12 § 1: (Ändrad 2015)
Mästerskapstävlingar
RF:s mästerskapstävlingar, som får anordnas i de idrottsgrenar för vilka - efter framställning av
vederbörande SF - mästerskap godkänts av RS, omfattar för såväl kvinnor som män:
• svenska mästerskapstävlingar (SM),
• svenska mästerskapstävlingar för juniorer (JSM)
• distriktsmästerskapstävlingar (DM), samt
• distriktsmästerskapstävlingar för juniorer (JDM).
Den som under det kalenderår tävlingen äger rum fyller högst 20 år räknas som junior. SF har
dock rätt att i sina stadgar eller tävlingsregler fastställa annan åldersgräns.
Mästerskapstävling får avse såväl individuell tävling som tävling för lag, sammansatt av
medlemmar i samma förening eller, om så uttryckligen medgetts i SF:s tävlingsregler, av
medlemmar i olika föreningar.
SM och DM anordnas enligt vederbörande SF:s tävlingsregler.
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