25 september 2018

Nationella regeländringar inför tävlingssäsongen 2018-2019
SSSF anpassar det nationella reglementet efter IBU Kongressen 2018 enligt paragraferna nedan.
Övrigt som beslutades vid kongressen behandlas vid traditionell revidering våren 2019.
1.6

Tävlingsklasser
Junioråldern förlängs med ett år och vi kommer ha följande klassindelning säsongen
2018/2019:
H/D 16-17 födda 02/03
H/D 18-19 födda 00/01
H/D 20-22 födda 97/99
H/D senior födda 96 o tidigare

3.5.1.2

Sektioner med markerade korridorer
Vid sektioner med markerade korridorer (upploppet) ska den aktiva välja korridor före
första korridormarkering. Det är inte tillåtet att hindra en medtävlande. En tävlande
har endast tillåtelse att byta korridor så länge ingen medtävlande hindras.

4.2.2.1

Det förekommer ej längre någon skidmärkning
Fortfarande ej tillåtet att byta skidor under tävling

8.7.3

Korsskjutning (förtydligande)
Om ett mål, som en tävlande skjuter på, skjuts på av en annan skytt, skall den
drabbade skytten höja sin hand och den skytt som skjuter fel stoppas så fort som
möjligt. Om ingen av prickarna har träffats skall den rätta tävlanden fortsätta
skjutningen. Är en eller flera prickar träffade skall målet öppnas (dras upp) omedelbart
och den tävlande fortsätta skjutningen. Innan ett sådant mål dras upp igen skall träffarna
på de respektive målen noteras och vid ett sådant tillfälle skall tävlande på sprint,
jaktstart, gruppstart eller stafett omtalas av skidskytteinstruktör hur många straffrundor
han skall ha. Om en tävlande skjuter på fel mål i förhållande till sin skjutplats och ingen
annan tävlande skjuter på det målet, skall han fortsätta att skjuta utan tillsägelse.
Tävlanden kommer inte att få godkända träffar annat än på sitt rätta mål. För all
skjutning som skall ske från en skjutbana tilldelad efter startnummer (första skjutning
stafett / masstart) ska tävlande skjuta från sin bana om de inte påverkas av fel gjort av
annan tävlande.

2018

3.1.6.4
Annex A IBU Material katalog
Avståndet mellan centrumlinjen på pipan och nedre kanten på förstocken får ej överstiga 140 mm
Straffbestämmelser
För brott mot fair play vid upplopp / val av korridorer beskrivet i 3.5.1.2 kan följande
straff bestämmas av tävlingsjuryn
a) tillrättavisning
b) byte av placering för de inblandade
c) tidstillägg: 30 sek, 1 min, 2 min
d) diskvalifikation

