
1.6 TÄVLINGSKLASSER 

Följande klassindelning gäller: 

▪ Herrar och damer senior  

▪ Herrar och damer junior 20-22  

▪ Herrar och damer ung junior 18-19  

▪ Herrar och damer ung junior 16-17  

▪ Pojkar och flickor ungdom 14-15   

▪ Pojkar och flickor ungdom 12-13   

▪ Pojkar och flickor ungdom 10-11   

▪ Pojkar och flickor nybörjarklass  

▪ Öppen klass 

▪ Herrar och damer motion  

 

6.4.7 Start utanför startfönster 
Om tävlande kommer för sent till start, skall de vid första möjlighet starta utan 

att hindra andra tävlande. Om tävlande själv orsakar tidig eller sen start 

skall: 

a) tidig start – deras faktiska starttid registreras (se straff 4.3.b) 

b) sen start – tiden från startlistan registreras. Tävlande som på grund av 

”force majeure” kommer för sent till start skall tilldelas ny starttid av 

tävlingsjuryn. 

 

7.1.5.1 Ansvar 
Tävlande är själva ansvariga för att åka rätt antal straffrundor direkt efter 

skjutning. Det är inte tillåtet att åka straffrundor senare i tävlingen. Det är dock 

tillåtet att vända o åka tillbaka för att åka straffrundan om man inser att 

man missat den – dock utan att hindra annan tävlande.  

 

8.3.5 Skjutresultat 

Skott som skjuts på tavla från felaktig position, felaktig skjutföljd eller 

felaktig position på skjutplatsen skall ej räknas som träff. Som en 

konsekvens skall åkaren få åka motsvarande straffrundor / få motsvarande 

tilläggstid. Utöver detta ett 30 sek tidstillägg (enligt 4.3.c) 

 

8.7.3.2. Om en tävlande skjuter på fel mål i förhållande till sin skjutplats och ingen 

annan tävlande skjuter på det målet, skall skytten uppmärksammas om 

misstaget snarast, genom att säga ”korsskjutning” högt. Skytten har rätten 

att skjuta resterande skott på den korrekta tavlan. Oavsett – träffar på den 

felaktiga tavlan kommer inte räknas som träffar. Enbart träffar på den 

korrekta banan räknas som träff.  

 

  



§ 4 STRAFF 
 

 

4.3 30 sekunders straff 

 Tävlande eller lag ådöms 30 sek tidstillägg för: 

a) att starta mindre än tre sekunder tidigare än utsatt tid vid jaktstart 

b) starta utanför det tillåtna startfönstret vid sprint, distans, 

supersprint kval utan att återvända till start enligt regel 6.4.7 

c) bryta mot regel 8.2.1 vid masstart, gemensam start, supersprint 

final, jaktstart och/eller stafetter 

Undantag: det skall ej bli något straff för aktiva som skjuter från fel 

skjutplats om felet initieras av annan aktiv eller funktionär 

d) skjuta från fel position, fel sekvens eller fel skjutplats 

 

4.5 Två minuters straff. För ungdomsklasserna halveras straffen. 

 Tävlande eller lag ådömes två minuters tidstillägg för: 

a) varje straffrunda en tävlande inte åker direkt efter varje liggande eller 

stående skjutning 

b) varje skott som inte skjuts om tävlanden fortsätter vidare innan han har 

skjutit alla fem (5) skott på distans, sprint, jaktstart, masstart eller 

supersprint, eller alla åtta (8) skotten i stafett utan att ha träffat alla målen. 

c) Starta utan giltig växling i stafetter. Dock behöver båda aktiva befinna 

sig inom växlingszonen – annars är det för tidig start 

 

 


