SAMMANFATTNING REGELÄNDRINGAR 2015/2016
1.6

TÄVLINGSKLASSER
Följande klassindelning gäller:











1.7.2

Herrar och damer senior 22 år och äldre
Herrar och damer junior 20 - 21 år
Herrar och damer junior 18-19 år
Herrar och damer junior 16-17 år
Herrar och damer ungdom 14-15 år
Herrar och damer ungdom 12-13 år
Herrar och damer ungdom 10-11 år
Herrar och damer nybörjarklass
Herrar och damer öppen klass
Veteraner är herrar och damer med åldern 35 år och äldre

Tävlingsspecifikation
Tidstillägget vid distans för H/D 16-17 + H/D 18-19 kortas ner från 1 min till 45 sek.
Antal skjutning för ungdom 12-13 utökas till tre vid jakt/masstart
Öppen klass enligt arrangörens egna önskemål

Klass

Sträcka / disciplin

Antal
varv

Skjutordning

Tillägg

Herrar
5

LSLS

45 sek

18-19

stigning

400-500 m
2,5 / 5 / 7,5 / 10 km

Damer

2 km 10 km DISTANS

5

LSLS

45 sek

18-19

200-350 m
2 / 4 / 6 / 8 km

Sträcka / disciplin

Antal
varv

Herrar

Skjutordning

Tillägg

LSLS
10 km DISTANS

5

Distans mellan varje
skjutning

Total
stigning

2 km
45 sek

16-17

400-500 m
2 / 4 / 6 / 8 km

Damer

1,5 km
7,5 km DISTANS

5

LSLS

45 sek

16-17

200-350 m
1,5 / 3 / 4,5 / 6 km

4 km
H/D 12-13

1 km
4

L L L med stöd

80 m

JAKT/MASSTART
Öppen klass

Total

2,5 km –
12,5 km DISTANS

Klass

Distans mellan varje
skjutning

Enligt eget kombination

100 m
1 / 2 / 3 km

””

””

””

””

””
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1.7.3

Specifikation för Singel mix stafett
Varje lag i mix stafetten består av en dam och en herre. Damen startar, och efter både
den liggande och stående skjutningen, växlar över till herren i växlingszonen direkt
efter straffrundan. Herren skjuter också liggande och stående och växlar därefter över
till damen igen. Varje tävlande i laget genomför 4 skjutningar med tillhörande
skidvarv. Efter avslutande skjutning för herren åker han ett spurtvarv och går därefter i
mål. Straffrundan är 75 m lång.

1.7.6

Årliga tävlingsprogram (Säsongsplanering)
Årliga tävlingsprogram utarbetas enligt gällande reglemente och utges årligen av SSSF
senast 1/5.
Regioner anmodas lägga upp sina regionala arrangemang på Ind TA inför kommande
säsong senast 1 november.

2.3.4

Tävlingsjuryns möten och beslut
Tävlingsjuryns ledare kallar till möte på kortast möjliga tid när behov uppstår.
Tävlingsjuryn skall alltid finnas tillgänglig efter att den preliminära resultatlistan
offentliggjorts. Normalt skall alla beslut tas av en samlad tävlingsjury, men juryn är
alltid beslutsmässig när minst tre medlemmar är närvarande. Ordförandens röst avgör
vid lika röstetal. Enkel majoritet krävs vid alla beslut.

2.4.5

TD:s kostnader
SSSF skall stå för rese/boendekostnader för TD 1 samt resekostnader för TD 2.
Arrangören för boendekostnader för TD 2.
Arrangören står för kost på tävlingsplats för båda TD

3.2.1

Allmänt
Startområdet skall vara slätt och välpreparerat. Startlinjen skall vara vinkelrät
mot åkriktningen, markerat med en röd linje nedfälld i snön, och synlig för
publiken. Startlinje behövs inte om elektronisk startgrind används. Området skall
vara avgränsat och anpassat för tävlande, lagledare och funktionärer. Området
skall ha nog med plats för avslutande uppvärmning och värmeplagg samt
tillräckligt med vapenställ för att säkerställa säker vapenhantering.

3.2.3

Startområde för jaktstart
Startområdet skall ha minst två (2) startled + fler om samma sekund. Startlinjen för
varje startled måste vara markerad med en röd linje nersjunken i snön (t ex en målad
träribba). Startleden skall vara 1,5-2 m breda och tillräckligt långa för det aktuella
antalet tävlande. Startleden skall vara åtskilda med ”V boards” eller liknande
avgränsningar. Startleden skall numreras från höger till vänster ur aktivas synvinkel.
Ett reservfält skall finnas för tävlande som kommer för sent till start. Reservfältet skall
övervakas av en funktionär med tidtagarur som synkroniserats med starttiden. Starten
skall övervakas med videokamera för att kunna bekräfta faktiskt starttid för varje
tävlande i händelse av tidig start.
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3.2.4

Stafett, gruppstart i sprint supersprint och masstarttävling
Startområdet skall byggas upp med tre korridorer, 3 meter breda, slät, pistad yta med
3 meter mellan varje tävlande.

3.2.4.1

Startpositionsmarkering och Nummerskyltar – För alla tävlingar med gemensamma
starter
Startpositionerna skall märkas ut med nylon eller naturmaterial. Det skall finnas lika
många markeringar som antal startande i tävlingen.
Nummerskyltarna skall placeras till höger om varje startlinje och ha nummer som visas
både på fram och baksida. Det skall vara en nummerskylt för varje tävlande som
startar. Nummerskyltarna skall vara 20x20 cm och siffrorna skall vara minst 10 cm
höga och väl synliga för tävlande och TV. Startlinjerna skall numreras från höger till
vänster utifrån de aktivas perspektiv.

3.2.6

Startklocka
Vid distans, sprint och jaktstart skall det placeras en startklocka som är lätt synlig från
startplatsen. Vid jaktstart skall det vara en klocka på var sida om startspåret. För
distans och sprint skall klockan synkroniseras med startsignalen. Förutom det skall det
i startområdet finnas en väl synlig klocka som visar riktig tid.

3.3.9

Växlingszon
Växlingszonen i stafett skall vara 30 m lång och nio (9) m bred. Den skall vara
välmarkerad och ligga så att spåren löper rakt fram och så att tävlande inte har för hög
fart. De sista 50 m före växlingszonen skall vara minst nio (9) m bred och rak.
Växlingszonen skall börja vid tidtagningslinjen och markeras med en 1 m lång röd linje
på båda sidor och med skyltar ”Växling start” och ”Växling stopp”. Zonen skall
avgränsas på sidorna, ha en skylt vid ingång: ”Växling” och ha en bevakad öppning för
tävlande som skall starta. Det skall även finnas en bevakad öppning för tävlande som
växlat och skall passera säkerhetskontroll.
Bara tävlande som skall starta eller kommer in för växling får finnas i växlingszonen
samt nödvändiga funktionärer.

3.3.9.1

De sista 50 m innan växlingszonen ska vara rak. Till växlingszonen skall endast aktiva
och funktionärer kunna ta sig

3.3.10

Straffrunda
För sprint, jaktstart, gruppstart och stafett skall det finnas en straffrunda direkt efter
skjutvallen. Den skall för seniorer och juniorer vara oval, sex (6) m bred och 150 m lång
(+/- fem (5) m) mätt i innerkant av rundan. För ungdom skall straffrundan vara 80 m
lång. Straffrundan skall ligga i ett slätt parti och näst intill huvudspåret, så att det inte
blir extra långt för dem som skall in i straffrundan. Öppningen skall vara 15 m lång och
ingången skall ligga högst 60 m från skjutplats 1:s högra begränsningslinje.

3.4.4.2

Bakgrund
Bakgrunden skall vara vit på en yta från marknivån till 50 cm ovan den övre delen av
tavlan, inkl alla ställningar
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3.4.9

Videokamera
Tillräckligt antal videokameror bör finnas installerade på skjutvallen så dessa täcker
alla händelser som utspelar sig på skjutvallen

6.2.4

Stafettstart
I stafett skall startmannen stå vid utsatt markering med fötterna på var sida om denna
i respektive startlinje. Tävlande startar när den bestämda startsignalen går. De övriga
åkarna i stafettlaget skall stå i växlingszonen enligt deras startordning och skall starta
när den inkommande lagmedlemmen berör den utgåendes kropp

6.3.3

Start i jaktstart
Startsignalen för varje tävlande i jaktstart är när klockan slagit över till korrekt starttid.
Två klockor skall finnas.

8.5.3

Säkerhetskontrollen
Efter träning och tävling skall säkerhetskontrollen genomföras. Vid träning ansvarar
licensinnehavare/skidskytteinstruktör för att detta blir gjort innan man lämnar
skjutvallen. Vid tävling är det arrangören som ansvarar för att säkerhetskontrollen
genomförs och protokollförs. Skidskytteinstruktörer genomför (på skjutvallen)
säkerhetskontrollen på vapen som ungdomar tävlat med innan de lämnas tillbaka till
föreningens skidskytteinstruktörer. För jun/sen skall säkerhetskontrollen genomföras
vid utpassage från målfållan i anslutning till målgång. Arrangören ansvarar för att
kontrollera protokoll. Missad säkerhetskontroll vid tävling leder till att man blir
diskvalificerad.

8.7.1

Fel inställt mål
Om en tävlande på grund av arrangörsfel börjar skjuta på fel inställt mål, skall målen så
snart det upptäcks omställas till riktig ställning. Den tävlande får börja om med sin
skjutning och tillåts använda ett nytt magasin om fem nya skott behövs för att skjuta
färdigt. Tidsavdrag om nytt magasin måste fyllas på. Om den tävlande i sin stående
position hade träffar på ett liggmål, kan dessa träffar räknas.

8.7.2

Funktionsfel på mål
Om ett mål inte fungerar, skall den tävlande tilldelas ett annat mål och det felande
målet skall blockeras. Funktionär skall meddela skytten om denne skall fortsätta serien
eller börja om från början.

10.2.2

Protester under och efter tävlingar
Protester som angår brott mot reglementet begångna av tävlande och lagledare, fel
gjort av funktionärer med de preliminära resultaten eller något som har med
tävlingsförhållanden att göra, skall lämnas in i tid från start av inskjutning till 15 min.
efter att preliminära resultatlistan har anslagits. Arrangören skall tydligt meddela var
preliminära listan anslås, så att alla blir varse detta.

12.1.3

Klasser där SM arrangeras
Ungdomar i klasserna och 14-15. Juniorer i klasserna H/D 16-17, 18-19 och 20-21 samt
Seniorer Herrar och Damer.
Stafetter avgörs i klasserna H/D 12-15, H/D16-21, H/D 22
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12.7.1

Tävlingsformer där medaljer delas ut.

Klass

Distans

Sprint

Jaktstart

Masstart

Stafett

Herrar 22

S

S

S

S

SL

Herrar 20-21

J

J

J

J

JL

Herrar 18-19

F

F

F

F

INGET*

Herrar 16-17

F

F

F

F

INGET*

Herrar 14-15

F

F

NEJ

F

FL

Herrar 12-13

F

F

NEJ

F

INGET*

Damer 22

S

S

S

S

SL

Damer 20-21

J

J

J

J

JL

Damer 18-19

F

F

F

F

INGET*

Damer 16-17

F

F

F

F

INGET*

Damer 14-15

F

F

NEJ

F

FL

Damer 12-13

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

INGET*

*

Dessa klasser tävlar i närmast högre klass i stafett

