Reglemente för
Landbys Cup 2018
Skyttens ansvar
Varje skytt är skyldig att kunna reglerna. Genom att delta i tävlingen accepterar skytten reglernas
tillämpning och accepterar det beslut som fattas av domare, skjutledare, sidodomare,
protokollförare, markörer och andra funktionärer.
Genom sin anmälan i tävlingen har varje skytt också accepterat att i förekommande fall, av
tävlingsledningen bli uttagen som protokollförare och markör.
Den tävlande är skyldig att följa organisatoriska anvisningar, meddelade tidsangivelser och får inte i
onödan försena eller försvåra tävlingens genomförande.

Generella säkerhetsbestämmelser
Deltagande i tävlingen förutsätter en jägarmässigt helt korrekt hantering av vapen innebärande
fullständig säkerhet.
Brott mot säkerhetsbestämmelserna kan efter juryns avgörande medföra uteslutning från tävlingen,
annat straff (varning etc.) eller föreläggande.
Brytvapen skall bäras brutna och slutstycksvapen med tillbakafört slutstycke. Det är inte tillåtet att
ladda annat än på skjutplatsen. Vapnet skall vid laddning hållas i skjutriktningen.
Provsiktning, blindavfyring och inskjutning får endast ske på särskilt anvisade platser. Skytt får inte
vända sig om på skjutplatsen om inte vapnet är öppnat och patronerna avlägsnade.
Vid kommenderat avbrott i skjutningen och vid byte av skjutplats eller skjutställning skall vapnet
öppnas och patronerna avlägsnas.
Vid vapenfel / eldavbrott för skytt så står skytt still tills övriga skyttar skjutit klart och påkallar
därefter skjutchefen och påvisar vad som hänt med vapnet. Får skytt skjuta om så gör den det med
nästa skjutlag.
Samtliga skyttar står stilla och tyst kvar på sin plats tills sista skytt i skjutlaget skjutit klart.
Säkerhetsansvarig på respektive station är skjutchefen.

Tävlingsorganisation och ledning
Arrangörens ansvar
Styrelsen för organisation som arrangerar tävlingen skall inför tävlingen tillse; att gällande
ansvarighetsförsäkring finns för organisationen i egenskap av arrangör, att tävlingsledare och

biträdande tävlingsledare utsetts samt att skjutplatserna är i sådant skick att såväl säkerhet som
trivsel är tillgodosedda. Rundvirke får ej användas i målmaterial.

Tävlingsledarens ansvar
Tävlingsledaren ansvarar för; att skjutningarna genomförs i enlighet med utfärdade
säkerhetsföreskrifter, att jury för tävlingen utsetts, att skjutledare och övriga funktionärer finns i
erforderligt antal, att erforderlig information når skyttar och funktionärer samt att tävlingen
organiseras på ett ändamålsenligt sätt och i enlighet med gällande reglemente.

Jury
För varje tävling skall utses en jury bestående av tre ledamöter och två ersättare. Ledamöter och
ersättare skall ha erfarenhet av jaktskyttetävlingar och tävlingsorganisation. Juryn – tre personer,
ledamöter och/eller ersättare – skall finnas tillgängliga under hela tävlingen.
Juryns uppgifter är bland annat; att tolka tavlor, besluta i frågor om tekniska fel eller andra störningar
i tävlingarna, att besluta om diskvalifikation, annat straff (varning etc.), föreläggande för skytt som
åsidosatt säkerhetsbestämmelserna eller uppträtt på oacceptabelt sätt, att behandla protester.
Juryns beslut är slutgiltiga och kan inte överklagas.

Klassindelning
-Veteranklass. From det kalenderår under vilket man fyller 60 år.
-Öppen klass
-Damklass
-Ungdomsklass med stöd: Tom det kalenderår under vilket man fyller 14 år.
-Juniorklass utan stöd: Tom det kalenderår under vilket man fyller 17 år.
-Ungdom väljer själv vilken klass han eller hon vill delta i.

Träff, bom, tolkning och markering
För tävlingar gäller följande:
Som träff räknas skott som träffat djurfiguren. Träff utanför begränsningslinje för träffområde eller i
förekommande fall utanför poänggivande ring redovisas i protokoll som 0.
Skott utanför figuren räknas som bom och redovisas som X.
Skytt som skjuter på fel tavla får ej tillgodoräkna sig dessa poäng. Skytt som blir utsatt för detta får
tillgodoräkna sig den högsta poängen.
Oskjutet skott redovisas med vågrätt streck, -.

Träff i linje räknas till det högre värdet. Detta gäller även i de fall linjens utsida tangeras av kulhålet
eller av en kulhålstolk.
Markören markerar alla figurer först och klistrar efteråt.
Skytten har rätt att begära tolkning av tavla. Tavlan tas bort och skriv endast startnummer på tavlan
och lämna till tävlingsjuryn.

Vid vridmål tillåts ovala hål, vid tveksamheter: juryn avgör.

Klick, vapen- och ammunitionsfel
Anmälan av fel
Vid klick eller eldavbrott under skjutning mot stillastående figur skall skytten i första hand själv söka
avhjälpa felet. Lyckas inte detta skall skytten påkalla stationschefens uppmärksamhet och anmäla att
serien inte kan fullföljas.
Vid klick eller eldavbrott mot ev. rörligt mål skall skytt ej avhjälpa fel själv utan påkalla
stationschefens uppmärksamhet, som i sin tur skall konstatera klick eller eldavbrott.

Åtgärder
Kan ett vapenfel inte åtgärdas omgående har skytten rätt att fortsätta skjutningen med samma eller
annat vapen vid senare tillfälle, vilket anvisas av tävlingsledaren.

Klädsel
Klädseln under tävlingen är fri.

Tidsbegränsning
Tidsbegränsning för skytten på skjutstationerna, Tid/ Fyra skott är 1Min 30sek och
styrs av skjutledare. Ungdom med stöd och Junior utan stöd skjuter utan
tidsbegränsning.
Vridmål, se egen not.

Skjutställning
Skjutställningen är stående för alla utom ungdom med stöd, som får skjuta med det stöd som
arrangören tillhandahåller dock ej liggande för dem.
Stående ställning är fri, dock ej med rem, käpp eller medhaft stöd.

Vridmål
Tid: 5 sek. framme, 15 sek. borta. Max 1 skott/visning
Figurer: Djurfigurer med väl synliga ringar.
Ovala hål: Träff, tveksamheter juryn avgör.
Juniorer med stöd skjuter mot fast mål utan tid.

Tävlingens utförande
Anmälningstid (starttid) är mellan 09.00 - 11.00 för samtliga deltävlingar.
Samtliga mål skall vara stillastående (undantag: Vridmål). Minimiavstånd 15meter och maxavstånd
50 meter från skjutplatsen. Vridmål valfritt. Sträva efter att använda endast hela djurfigurer med väl
synliga ringar. Målen på stigen får ej vara 22-snurror eller andra typer av självmarkerande mål, skall
vara tolkningsbara figurer.
Om en eller flera skyttar placerar sig lika på plats 1 t.om 3 i varje klass, skall dessa skiljas åt genom
skiljemål i första hand, därefter särskjutning före prisutdelning.
Vid Skiljemål går ALLTID poäng före Tio:etta (10+10+10+9 går före 10’+10’+10+8) 10’+10=20 poäng.
I Landbys Cup så markeras 10' (tio:etta) som högsta poäng, får ej markeras som 11 poäng.
Vid lika placering from 4:e plats och neråt erhålls samma poäng (t ex. om det är 3st på 5:e plats så
erhåller dessa 5 poäng vardera och nästa skytt får 8:e plats och 8 poäng.)
Stöd för juniorer skall finnas vid varje skjutplats (en lös käpp eller ett fast stöd t ex ett träd eller en
stubbe.), detta stöd skall vara samma för alla juniorer som skjuter i klassen med stöd.
Starkt önskemål är att varje arrangörsklubb har utbytbara måltavlor som byts efter varje skjutlag och
markerar dem tillsammans med skjutlaget närvarande bredvid skjutplatsen. Efterföljande skjutlag
kan då göra sig skjutklara medans markering pågår, detta för att tidseffektivisera på resp skjutstation.
Skjutstationer där långa skjuthåll tillämpas och / eller större måltavlor används löser respektive
arrangör på bästa tidseffektiva sätt.
Prisbord för respektive deltävling ansvarar arrangörsklubben för. Priser skall delas ut till de 10
främsta i klassen Öppen, 5st i Dam och 5st i Veteran medans samtliga deltagare i Ungdom och JRklass skall erhålla pris. Önskvärt är att prioritera upp kvaliteten på priser i Ungdom och JR-klass.
Fler Utlottningspriser rekommenderas starkt och lämpligtvis så lottas de ut efter ordinarie
prisutdelning.
Vinnare av utlottningspriserna måste närvara på prisutdelningen för att få erhålla priset, det är inte
OK att någon annan tar priset åt den personen.

Startavgifter: Vuxenklasserna 150 Kronor och Juniorklasser 50 kronor.
Varje arrangör betalar in direkt efter sin deltävling 50kr per vuxen startande resp 20kr per junior till
till finalprisbordet på bankgiro 205-5002 (Landbys bg-nr).
Märk inbetalning med Landbys Cup 2018 + avsändande arrangör
Arrangerande klubb ordnar själv ett prisbord för sin egen deltävling.
Arrangerande klubb skall direkt efter sin egen deltävling maila komplett resultatlista till
r@landbys.se (Rickard Åslund, Landbys)

Direkt efter sista deltävlingen kommer cupen att summeras och omedelbart efter sista deltävlingen
kommer prisutdelning för cupen att hållas.
OBS!
Skjutkort skall lämnas in omgående efter avslutad skjutning. (Gäller även avbruten skjutning).

Beräkning av poäng för cupen
Cupen består av 6 deltävlingar och för att vara med och tävla om prisbordet för cupen (som är
klassindelad) måste man vara med i minst 4 deltävlingar.
Vid sammanställning av cupen räknas placeringen vid de 4 bästa deltävlingarna och den som har
lägsta poängen vinner sin klass. Om två eller fler skyttar kommer på samma slutpoäng skiljs dessa åt
genom att i första hand se vilken som har placerat sig bäst vid någon deltävling (t.ex. en skytt som
har placeringarna 3-4-4-5=16 placerar sig före en skytt som har placeringarna 4-4-4-4=16) om det är
så två skyttar fortfarande är lika skiljes dessa åt genom särskjutning omedelbart efter sista
deltävlingen.

Landbys Cup 2018
Dille Gård

Lör 21 april

Krokom / Rödön JSK

Sön 6 maj

Brasta / Mårdsund

Sön 20 maj

Hallviken JSK

Lör 9 juni

Häggenås JSK

Sön 17 juni

Östersund JSK

Final

Lör 8 juli

