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Fastställd av Svenska Pistolskytteförbundet 2012-01-23.

Detta dokument ersätter ”Regler för PPC 1500 Utgåva5.1”.
Löpande text markerad med grått utgör nationella ändringar
gentemot WA 1500 rules.
Genomstruken text gäller inte nationellt.

Offi ciella regler och bestämmelser som styr genomförandet av alla WA 1500 
Precision Pistol Competition-matcher

Dessa regler etablerar likformiga normer för PPC. Där alternativ visas gäller 
det minst restriktiva villkoren om inte tävlingsbestämmelserna (inbjudan) sätter 
ytterligare begränsningar. De ersätter alla tidigare utgåvor och fortsätter att gälla 
tills de uttryckligen ersatts.

Tävlingsarrangör får inte ändra dessa regler utom på grund av nationella 
vapenlagar. Om arrangörer behöver ytterligare regler för speciella förhållanden 
måste dessa tillägg helt och hållet framgå av tävlingsbestämmelserna (inbjudan) 
för den aktuella tävlingen.

Dessa regler sörjer för ett effektivt och välordnat genomförande av en tävling. 
Men det är inte allt. Många lokala skjutbanebestämmelser existerar av ett enda 
skäl – SÄKERHET. Andra tjänar ett dubbelt syfte, smidig skjutbanedrift och 
SÄKERHET.

Det är ditt ansvar som tävlande eller tävlingsfunktionär att vara införstådd med 
dessa regler och känna till meningen bakom de som är säkerhetsorienterade.

Som övergripande bestämmelser för allt skytte inom SPSF gäller 
Skjuthandboken. Där inte annat anges gäller den även PPC. För allt civilt skytte 
gäller även SäkB Civilt Skytte. I de fall skjutbanor som tillhör Försvarsmakten 
används gäller FM Säk I. Därutöver gäller lokala bestämmelser för skjutbanan, 
utfärdade av polismyndighet, banägaren eller dennes representant.

Förslag på regeländringar kan framföras som motion till SPSF. Direkta 
felaktigheter kan anmälas direkt till SPSF.till WA 1500 Exekutivkommitté senast 
den 1 april varje år. Beslut kommer att tas på det årliga mötet hållet på angivet 
datum. Regeländringar kommer att träda i kraft 1 januari det påföljande året.
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M.1 Typ av tävling

M.1.1 WA1500 Tävling
Tävling måste ha tillstånd i förväg av WA1500 eller SPSF. Programmet, procedu-
rerna, banfaciliteterna och funktionärerna måste uppfylla standarder fastställda av 
WA1500 eller SPSF.

M.1.2 Turnering
En serie av matcher täckta av ett offi ciellt program (inbjudan). Sådana matcher kan 
vara endast individuella matcher, endast lagmatcher eller en kombination av båda, 
vilka måste vara arrangerade och sanktionerade av SPSF. De kan vara endast helt 
skjutna matcher eller en kombination av skjutna och sammanräknade matcher. En täv-
ling kan genomföras på en dag, en följd av dagar eller tillåta dagar mellan olika delar 
av tävlingen, såsom tävlingar planerade att genomföras under mer än ett veckoslut.

M.1.3 Tillstånd
Före publicering i tävlingsprogram eller på annat sätt skall arrangerande organisa-
tion (förbund, krets, förening)

a) av varje typ av tävling omnämnd i regel 1.7 (a) och (b) ha förbundit sig att följa 
det gällande regelverket för sådan tävling och skall ha mottagit godkännande 
från WA1500,

b) av varje typ av tävling omnämnd i regel 1.7 (c), (d) eller (e) ha förbundit sig att 
följa

c) SPSF (för kretstävling av egen krets),
 att den sökta tävlingen har tillstånd att genomföras. SPSF godkännande meddelas 

av förbundet direkt eller genom att tävlingen publiceras i SPSF tävlingsprogram.

M.1.4 Regler
Den lokale arrangören av varje typ av tävling måste åta sig att genomföra den aukto-
riserade tävlingen i enlighet med SPSF Regler. När tävling enligt 1.7 (a) – (c) nedan 
arrangeras och i övrigt enligt beslut av SPSF tillämpas, helt eller delvis, istället gäl-
lande WA 1500 Rulebook.

M.1.5 ”General Regulations”
Den lokale arrangören av varje typ av tävling måste åta sig att följa de ”General Re-
gulations” som publicerats av WA1500 för den aktuella tävlingen.

M.1.6 Vägran eller återtagande av WA1500 auktorisation
WA1500 eller SPSF kan vägra att auktorisera eller kan återta sin auktorisation av 
vilken som helst tävling som inte kan efterkomma, eller efterkommer, kraven på den 
tävlingen.

M.1.7 Typer av turnering
Tävlingstyperna som listas nedan de som är sanktionerade av WA1500 i sitt täv-
lingsprogram.

(a) Världsmästerskap
 Arrangerade av WA1500 och organiserade av WA1500 eller en lokal organisa-

tion. Dessa tävlingar registreras.
(b) Kontinentala mästerskap
 Överenskomna mellan WA1500 och en lokal organisation. Dessa tävlingar re-

gistreras.
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(c) Regionala mästerskap
 Årlig tävling genomförda av medlemsländer anslutna till WA1500. Dessa tävlingar 

registreras.
(d) Registrerade tävlingar
 Kan auktoriseras av WA1500 medlemsland efter att ansökan har registrerats av 

den lokala WA1500-anslutna organisationen (kretsen, föreningen) som kommer 
att vara arrangör. Dessa tävlingar registreras.

(e) Hemmabanetävlingar (Postal Matches)
 Kan anordnas av en nationell organisation eller förening ansluten till WA1500. 

Dessa tävlingar registreras inte.

M.1.8 Typer av matcher
(a) Match Precision Pistol Competition
 En match skjuten med revolvrar eller semiautomatiska pistoler såsom de är de-

fi nierade i regel 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 eller 3.9 så är angivet i täv-
lingsprogrammet (inbjudan). En match kan bestå av en eller fl era etapper.

(b) Etapp
 En del av en match, vilken består av en eller fl era serier.
(c) Klassindelad match
 En match i vilken priser utdelas till vinnarna och de bäst placerade skyttarna i 

fl era specifi cerade klasser såsom High Master, Master, Expert, Sharpshooter, 
Marksman. Klassifi ceringen av skyttar kan göras enligt WA1500 klassifi cerings-
system (se kapitel 20) eller på annat sätt. Programmet (inbjudan) för (till) klass-
indelade matcher måste ange de grupper eller klasser där priser kommer att 
utdelas.

(d) Inbjudningsmatch
 En match i vilken deltagande är begränsat till dem som inbjudits att delta.
(e) Gruppindelad individuell match
 En match i vilken varje skytt är tilldelad ett bestämt skjutlag och en bestämd 

tavla av sekretariatet. Misslyckande att infi nna sig till rätt skjutlag eller skjutplats 
förverkar rätten att skjuta. Alla anmälningar måste vara gjorda före skjutningen 
börjar i den aktuella matchen, utom när annat angivits i tävlingsprogramment 
(inbjudan).

(f) Ej gruppindelad individuell match
 En match i vilken skyttarna inte är tilldelade ett bestämt skjutlag och en bestämd 

tavla av sekretariatet. Skytten infi nner sig till Range Offi cern inom den tidsgräns 
som angetts i programmet (inbjudan) och tilldelas då en tavla och ett skjutlag att 
skjuta i.

(g) Återstartsmatcher (Re-Entry Match)
 En match i vilken den tävlande får skjuta mer än ett resultat för protokollföring 

och där ett eller fl era av de högsta resultaten beaktas för att avgöra skyttarnas 
inbördes placering. Antalet resultat som får skjutas och antalet högstaresultat 
som beaktas för att avgöra den inbördes placeringen måste specifi ceras i täv-
lingsbestämmelserna. Resultat som skjuts i dessa matcher får inte användas i 
klassifi ceringssyfte.

(h) Gruppindelade lagmatcher
 En match i vilken lagen är tilldelade en bestämd starttid. Lag kan tilldelas en el-

ler fl era angränsade tavlor. Alla anmälningar måste vara gjorda före skjutningen 
börjar i den aktuella matchen. Hela laget måste anmäla sig och skjuta som en 
enhet, om inte tävlingsbestämmelserna säger annorlunda.

(i) Ej gruppindelad lagmatch
 En match i vilken lagen kan infi nna sig på skjutplatsen när som helst inom den 

tid som angetts i tävlingsprogrammet. Tavla tilldelas av Range Offi cern. Hela la-
get måste anmäla sig och skjuta som en enhet, om inte tävlingsbestämmelserna 
säger annorlunda.
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(j) Aggregerad match
 En summering av resultaten från två eller fl era matcher. Detta kan vara en sum-

mering av matchetapper, individuella matcher, lagmatcher eller vilken som helst 
kombination, förutsatt att tävlingsprogrammet (inbjudan) klart uppger vilka match-
er som utgör summeringen. Anmälan till aggregerade matcher måste göras före 
det att skytten börjar skjuta i någon av de matcher som utgör den aggregerade 
matchen.

M.1.9 Mediakontakter
Alla tävlingsorganisatörer uppmanas att särskilt uppmärksamma nyhetsmediarepre-
sentanternas behov, i syfte att åstadkomma maximal publicitet för tävlingen. Medi-
erepresentanterna från press och etermedia skall ges all möjlig uppmärksamhet och 
samarbete i sitt följande av tävlingens korrekta genomförande.
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M.2 Tävlandes behörighet
Tävlingsbestämmelserna för en match skall föreskriva behörighetskraven för tävlande, 
lag och individer. Alla begränsningar i rätten att tävla måste anges i matchprogram-
met (inbjudan). Det är intentionen och andemeningen i dessa regler för både indivi-
der och lag att alla tävlande skall ha samma rättigheter. Individer tveksam kategori 
eller klassifi cering eller lag med en tveksam föreslagen lagsammansättning måste 
söka behörighet hos WA1500.

INDIVIDER

M.2.1 Medlemmar i de WA1500-anslutna organisationerna
Varje individ som är medlem i någon nationell skytteorganisation ansluten till WA1500.

M.2.2 Behörighetsbevis
Det är den tävlandes ansvar att kunna bevisa ha sin aktuella klassifi cering i sin ägo 
vid deltagande i PPC-tävlingar. Den tävlande måste vara medlem (med fullgjorda 
skyldigheter) i sin nationella skytteorganisation för att få starta i WA1500 registre-
rade tävlingar.

M.2.3 Gästskyttar
Den lokale arrangören får tillåta gästskyttar att delta i en match eller tävling. Arrangö-
ren är ansvarig för att alla villkor för en individuell medlem är uppfyllda.

LAG

M.2.4 Lagrepresentation
Ingen tävlande får skjuta i mer än ett lag i någon (d.v.s. samma) match.

M.2.5 Lag
(a) Medlemmar i lag måste vara från samma skytteförening. När ett nationslag del-

tar i en tävling utomlands måste laget byggas av de skyttar som representerar 
respektive land.

(b) Starter kan accepteras av blandade lag om tävlingsbestämmelserna specifi kt 
tillåter detta. Blandade lag är inte behöriga att sätta internationella eller nationella 
rekord.

(c) Lagmedlemmar måste representera det individuella landet om så stadgas i 
landskamper.

(d) Lag får bestå av vilken som helst klassifi ceringsmix av behöriga skyttar.
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M.3 Utrustning och ammunition

M.3.1 Revolver 1500
En revolver kamrad att skjuta centralantända patroner kaliber .32 eller större.

(a) Pipa
 Piplängden får inte överstiga 6 tum (153 mm).
 Enligt beslut av WA1500 årsmöte 2007-08-10 får medlemmar från ett land där 

enhandsvapenförbud gäller använda långpipiga revolvrar i Revolver 1500 och 
Open Match.

(b) Riktmedel
 Riktmedel får vara fasta eller justerbara. Kornet får inte nå framför mynningen, 

maximal visirlinje inte mer än 8.5 tum (216 mm). Övertäckta (hålsikten, korn-
skyddsring etc.) sikten och kikarsikten är förbjudna. Siktesskydd får inte gå längre 
bak än 2 tum (51 mm).

(c) Avtryck
 Om revolvern har Single Actionfunktion måste single actionavtrycket hålla minst 

1135 g. Ett avtryckarstopp är tillåtet.

Specifi kt förbjudet är varje rekylkontrollsystem baserat på kompensatorer, pipventi-
lering eller pipportning. Alla revolvrar skall använda double action i varje etapp utom 
på 50 yds/meters, där single action är tillåten.

M.3.2 Pistol 1500
Centralantända, halvautomatiska pistoler i kaliber .35 eller större, inklusive 9 mm 
och .45 ACP-pistoler.

(a) Pipa
 Piplängden får inte överstiga 6 tum (153 mm).
(b) Riktmedel
 Riktmedel får vara fasta eller justerbara. Kornet får inte nå framför mynningen, 

maximal visirlinje inte mer än 8.5 tum (216 mm). Övertäckta (hålsikten, korn-
skyddsring etc.) sikten och kikarsikten förbjudna. Siktesskydd får inte gå längre 
bak än 2 tum (51 mm).

(c) Avtryck
 Avtrycksvikten inte mindre än 1360 g single action eller för dem med endast 

double actionkapacitet (DAO).

Specifi kt förbjudet är varje rekylkontrollsystem baserat på kompensatorer, pipventi-
lering eller pipportning.

M.3.3 Open Match
En revolver kamrad att skjuta centralantända patroner kaliber .32 eller större.

En centralantänd, halvautomatisk pistol i kaliber .35 eller större, inklusive 9 mm och 
.45 ACP-pistoler.

(a) Pipa
 Inga begränsningar.
(b) Riktmedel
 Inga begränsningar annat än de nationella vapenlagarna. Optiska eller elektro-

niska, fasta eller justerbara. Kornet får inte nå framför mynningen.
(c) Avtryck
 Om revolvern har single actionfunktion måste single actionavtrycket hålla minst 

1135 g. Ett avtryckarstopp är tillåtet.
 Avtrycksvikten på en pistol inte mindre än 1360 g single action eller för dem med 

endast double actionkapacitet (DAO).
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Rekylkontrollsystem baserat på kompensatorer, pipventilering eller pipportning är 
tillåten. Alla revolvrar skall använda double action i varje etapp utom på 50 yds/me-
ters, där single action är tillåten.

M.3.4 Distinguished Revolver
En revolver kapabel att kamra och skjuta standard 158 grain bly .38 specialladdning.

Alla revolvrar skall använda double action i varje etapp utom på 50 yds/meters, där 
single action är tillåten.

Det måste vara en fabrikstillverkad revolver utan utvändiga modifi eringar.

Inga utvändiga eller invändiga modifi eringar får göras på revolvern utifrån hur den 
tillverkats och sålts från ursprungstillverkaren.

Förutom vad som är föreskrivet nedan får inga delar tas bort från revolvern, vare sig 
utvändigt eller invändigt, inte heller får några läggas till.

(a) Pipa
 Piplängden får inte överskrida 6 tum (153 mm).
(b) Riktmedel
 Fasta eller ställbara sikten får användas, såsom levererat av originaltillverkaren. 

Justerbart korn är inte tillåtet.
(c) Avtryck
 Måste ha single och double actionfunktion och måste hålla att lyfta 1135 g när 

vapnet är upphakat för single actionavfyring. Avtrycket kommer att vägas. Vilken 
som helst avtryckare, såld av revolverns originaltillverkare, utan modifi ering, får 
användas.

 Honing av upphaket eller upphaksspåret på hanen för att få ett ”torrare” (crisp) 
avtryck och en mjukare manövrering och/eller att bibehålla den krävda minimi-
avtrycksvikten är tillåtet.

(d) Kolv
 Kolven får modifi eras eller bytas beroende på storleken på skyttens hand eller 

för att underlätta laddning. Tyngda kolvar eller kolvplattor är förbjudna.
 Storleken på kolven får inte överskrida följande mått: bas 45x60 mm, höjd 120 mm.
 Se bilaga till denna regelbok.
(e) Avfasade trummor är tillåtna.

Följande är inte tillåtet: avtryckarskor, kompensatorer, alla sorters externa avtryck-
arstoppanordningar, användning av någon sorts fyllmedel som gör avtryckarens 
framsida slät, fi lning eller på annat sätt ta bort kanter på avtryckaren, fi lning eller att 
på annat sätt minska avtryckarens bredd eller längd, tejp på kolven, tumhyllor eller 
kolvar som putar ut vid basen. Någon substans (annan än svettförebyggare) som 
resulterar i en klibbig yta på kolven eller handen.

Specifi kt förbjudet är varje rekylkontrollsystem baserat på kompensatorer, pipventi-
lering eller pipportning.

M.3.5 Distinguished Pistol
Fabrikstillverkade (katalogvara) centralantänd halvautomatisk pistol i kaliber .35 eller 
större (inklusive 9 mm och .45 ACP pistoler, .40 S&W och 10 mm Auto).

Alla tillbehör, delar och komponenter som är tillverkade för att kopiera, i material, form 
och dimension, originalet så som erbjudet av någon av pistolens tillverkare, är tillåtna.

Inga externa modifi kationer är tillåtna.

(a) Pipa
 Piplängden får inte överskrida 5 tum (127 mm). Ersättningspipa kan inte vara 

längre än originalet.
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(b) Riktmedel
 Öppna riktmedel från vilken som helst tillverkare är godtagbara. Sikten får vara 

fasta eller justerbara och fasta korn får inte nå framför mantels front, med en 
maximal visirlinje inte längre än 7.5 tum (191 mm).

(c) Avtryck
 Avtrycksvikten inte mindre än 1360 g single action eller för dem med endast 

double actionkapacitet.
(d) Kolv
 Kolven får modifi eras eller bytas beroende på storleken på skyttens hand. Finger-

grepp och slip on-grepp är tillåtna. Tumhyllsgrepp/kolvar eller sådana som putar 
ut vid basen är inte tillåtna, och inte heller tejp eller någon substans (annan än 
svettförebyggare) som resulterar i en klibbig yta på kolven eller handen.

Specifi kt förbjudna är fullängdsspångar av Bo-Martyp på manteln, avtryckarskor och 
varje rekylkontrollsystem baserat på kompensatorer, pipventilering eller pipportning 
samt tyngda kolvar eller kolvplattor.

M.3.6 Standard Revolver 4”
En revolver kapabel att kamra och skjuta standard 158 grain bly .38 specialladdning.

Det måste vara en fabrikstillverkad revolver utan utvändiga modifi eringar, förutom 
kolven som får modifi eras eller bytas beroende på storleken på den tävlandes hand 
eller för att underlätta laddning.

(a) Pipa
 Piplängden får inte överskrida 4 tum (102 mm).
(b) Riktmedel
 Fast eller ställbart sikte. Justerbart korn är inte tillåtet. Kornet måste vara ramp- 

eller postkorn såsom sålt av vapentillverkaren, rampkorn får bytas mot stolpkorn 
om så har sålts.

(c) Avtryck
 Måste ha single och double actionfunktion och måste hålla att lyfta 1135 g när 

vapnet är upphakat för single actionavfyring. Avtrycket kommer att vägas.
(d) Kolv
 Kolven får modifi eras eller bytas beroende på storleken på skyttens hand eller 

för att underlätta laddning. Tyngda kolvar eller kolvplattor är förbjudna.
 Storleken på kolven får inte överskrida följande mått: bas 45x60 mm, höjd 120 mm.
 Se bilaga till denna regelbok.
(e) Avfasade trummor är tillåtna.

Specifi kt förbjudet är varje rekylkontrollsystem baserat på kompensatorer, pipventi-
lering eller pipportning. Också förbjudna är alla substanser (annan än svettförebyg-
gare) som resulterar i en klibbig yta på kolven eller handen. Vid avgörande ifall ett 
specifi kt vapen möter andan och intentionen såväl som bokstaven i dessa regler 
skall det ihågkommas att detta är menat att vara en ren hyllvara från tillverkaren (a 
totally stock fi rearm).

M.3.7 Standard Revolver 2,75”
En revolver kapabel att kamra och skjuta standard 158 grain bly .38 specialladdning.

Det måste vara en fabrikstillverkad revolver utan utvändiga modifi eringar, förutom 
kolven som får modifi eras eller bytas beroende på storleken på den tävlandes hand 
eller för att underlätta laddning.

(a) Pipa
 Piplängden får inte överskrida 2.75 tum (70 mm).
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(b) Riktmedel
 Fast eller ställbart sikte. Justerbart korn är inte tillåtet. Kornet måste vara ramp- 

eller postkorn såsom sålt av vapentillverkaren, rampkorn får bytas mot stolpkorn 
om så har sålts.

(c) Avtryck
 Måste ha single och double actionfunktion och måste hålla att lyfta 1135 g när 

vapnet är upphakat för single actionavfyring. Avtrycket kommer att vägas.
(d) Kolv
 Kolven får modifi eras eller bytas beroende på storleken på skyttens hand eller 

för att underlätta laddning. Tyngda kolvar eller kolvplattor är förbjudna.
 Storleken på kolven får inte överskrida följande mått: bas 45x60 mm, höjd 120 mm.
 Se bilaga till denna regelbok.
(e) Avfasade trummor är tillåtna.

Specifi kt förbjudet är varje rekylkontrollsystem baserat på kompensatorer, pipventi-
lering eller pipportning. Också förbjudna är alla substanser (annan än svettförebyg-
gare) som resulterar i en klibbig yta på kolven eller handen. Vid avgörande ifall ett 
specifi kt vapen möter andan och intentionen såväl som bokstaven i dessa regler 
skall det ihågkommas att detta är menat att vara en ren hyllvara från tillverkaren (a 
totally stock fi rearm).

M.3.8 Standard Revolver 2,75” 5 skott
En revolver kapabel att kamra och skjuta standard 158 grain bly .38 specialladdning.

Det måste vara en fabrikstillverkad revolver utan utvändiga modifi eringar, förutom 
kolven som får modifi eras eller bytas beroende på storleken på den tävlandes hand 
eller för att underlätta laddning.

(a) Pipa
 Piplängden får inte överskrida 2.75 tum (70 mm).
(b) Riktmedel
 Fast eller ställbart sikte. Justerbart korn är inte tillåtet. Kornet måste vara ramp- 

eller postkorn såsom sålt av vapentillverkaren, rampkorn får bytas mot stolpkorn 
om så har sålts.

(c) Avtryck
 Måste ha single och double actionfunktion och måste hålla att lyfta 1135 g när 

vapnet är upphakat för single actionavfyring. Avtrycket kommer att vägas.
(d) Kolv
 Kolven får modifi eras eller bytas beroende på storleken på skyttens hand eller 

för att underlätta laddning. Tyngda kolvar eller kolvplattor är förbjudna.
 Storleken på kolven får inte överskrida följande mått: bas 45x60 mm, höjd 120 mm.
 Se bilaga till denna regelbok.
(e) Avfasade trummor är tillåtna.

Specifi kt förbjudet är varje rekylkontrollsystem baserat på kompensatorer, pipventi-
lering eller pipportning. Också förbjudna är alla substanser (annan än svettförebyg-
gare) som resulterar i en klibbig yta på kolven eller handen. Vid avgörande ifall ett 
specifi kt vapen möter andan och intentionen såväl som bokstaven i dessa regler 
skall det ihågkommas att detta är menat att vara en ren hyllvara från tillverkaren (a 
totally stock fi rearm).
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M.3.9 Standard Semi-Automatic Pistol
Massproducerad (minst 1,000 producerade), fabrikstillverkad (katalogvara), cen-
tralantänd pistol, kaliber .35 eller större.

(a) Pipa
 Piplängden får inte överskrida 5.5 tum (140 mm).
(b) Riktmedel
 Endast fasta riktmedel. Tillverkarens fasta riktmedel får ersättas med andra fasta 

riktmedel såsom trepunktssystem eller självlysande mörkerriktmedel om sådana 
inte är förbjudna enligt nationella vapenlagar.

(c) Avtryck
 Avtrycksvikten inte mindre än 1360 g single action eller för dem med endast 

double actionkapacitet.

Den enda tillåtna modifi ering eller ersättningsdel är magasinpads.

Specifi kt förbjudna är externa modifi kationer förutom de som är listade ovan. Specifi kt 
förbjudna är fulllängdsspångar av Bo-Martyp på manteln, avtryckarskor, förlängda 
mantelspärrar, förlängd magasinsbrunn och varje rekylkontrollsystem baserat på 
kompensatorer, pipventilering eller pipportning samt tyngda kolvar eller kolvplattor. 
Pistolen måste vara utrustad med kolv i standardutförande eller kommersiellt pro-
ducerad dito av samma storlek och design. Fingergrepp och slip on-grepp är tillåtna. 
Kolven får modifi eras eller bytas beroende på storleken på skyttens hand. Tumhylls-
grepp/kolvar eller sådana som putar ut vid basen är inte tillåtna, och inte heller tejp 
eller någon substans (annan än svettförebyggare) som resulterar i en klibbig eller 
torr yta på kolven eller handen. Vid avgörande ifall ett specifi kt vapen möter andan 
och intentionen såväl som bokstaven i dessa regler skall det ihågkommas att detta 
är menat att vara en ren hyllvara från tillverkaren (a totally stock fi rearm).

M.3.10 Säkerhetsdelar
Inga inre modifi eringar får göras som gör vapnet mindre säkert än som det ursprung-
ligen var konstruerat av tillverkaren.

Alla vapnets standardsäkerhetsfunktioner måste fungera som de skall.

M.3.11 Optiska anordningar
Inga optiska anordningar (andra än normala glasögon använda för synkorrektion eller 
solglasögon) är tillåtna på banan under matchskjutningsmomentet för de tävlande. 
Optiska anordningar har också tolkats som förbud mot användande av mekaniska 
irisbländare, ögonlappar eller annan ögontäckning. Endast öppna riktmedel är tillåtna. 
Optiska-, spegel-, teleskop- laser-, rödpunktssikten och datoriserade sikthjälpmedel 
är förbjudna (för teamcoacher under teammatch, se regel 12.5 och 12.6, för öppen 
match se regel 3.3).

M.3.12 Avtryckare
Avtryck som utlöser när de släpps är förbjudna.

Alla anordningar programmerade att aktivera avfyringsmekanismen på annat sätt än 
konventionell avtryckarrörelse är förbjudna.

M.3.13 Ammunition
(a) Ingen höghastighets- (high speed) eller magnumammunition är tillåten.
 All ammunition måste vara laddad för och producera tillräcklig hastighet för att 

passera genom tavlan (inklusive stödmaterial). Skott som inte passerar genom 
tavlan (inklusive stödmaterial) kommer att räknas som bom.
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(b) Revolver 1500 Open Match
 Antingen handladdad eller fabriksladdad ammunition av kaliber .32 eller grövre 

får användas.
(c) Pistol 1500 Open Match
 Antingen handladdad eller fabriksladdad ammunition av kaliber .35 eller grövre 

får användas. Pistolens halvautomatiska funktion måste fungera som den skall.
(d) Distinguished revolver
 Antingen handladdad eller fabriksladdad ammunition i kaliber .38 Special, 

158 grain.
 Ingen halvdistans wadcutterammunition tillåts.
 En minsta kraftfaktor på 110 är obligatorisk
(e) Distinguished pistol
 Antingen handladdad eller fabriksladdad ammunition i kaliber .35 eller grövre får 

användas. Ingen halvdistans wadcutterammunition tillåts
 En minsta kraftfaktor på 120 är obligatorisk
(f) Standardrevolver 4”.
 Antingen handladdad eller fabriksladdad ammunition i kaliber .38 Special, 158 

grain Ingen halvdistans wadcutterammunition tillåts
 En minsta kraftfaktor på 80 är obligatorisk
(g) Standardrevolver 2.75”
 Antingen handladdad eller fabriksladdad ammunition i kaliber .38 Special, 158 

grain
 Ingen halvdistans wadcutterammunition tillåts
 En minsta kraftfaktor på 80 är obligatorisk
(h) Standard Semi-Automatic Pistol
 Antingen handladdad eller fabriksladdad ammunition i kaliber .35 eller grövre får 

användas. Ingen halvdistans wadcutterammunition tillåts
 En minsta kraftfaktor på 120 är obligatorisk
(i) Kronograf och kraftfaktor
 Kraftfaktorn beräknas genom hastigheten (foot/sek) x projektilvikten (grains)/1000. 

För detaljer, se bilaga till denna regelbok.

M.3.14 Hölster
Ett konventionellt höger- eller vänsterhandshölster skall användas. Av säkerhetsskäl 
är skulder- och crossdrawhölster samt hölster som kräver lossande genom att föra 
in fi nger i varbygeln inte tillåtna. Hölster måste helt täcka avtryckaren. Ett hölster får 
av säkerhetsskäl inte heller tillåta att det hölstrade vapnets mynning pekar bakom 
lodlinjen när skytten står upp.

M.3.15 Skjutmatta
Skjutmatta får användas under förutsättning att den inte är konstruerad eller används 
på ett sätt som ger artifi ciellt stöd. Tjockleken på mattan, såsom den används, får 
inte överstiga 19 mm. En skjutmatta som är tveksam skall underställas tävlingsle-
daren för beslut.

M.3.16 Handskar
Handskar eller liknande artiklar får användas endast när de är godkända, såsom 
det är föreskrivet i kapitel 13.

M.3.17 Tidtagningsanordningar
Ljudalstrande tidtagningsanordningar och/eller sådana som sänder ut synliga sig-
naler är inte tillåtna, utom för skjutledaren (RO) som en del i banans tidtagningsut-
rustning. Se regel 3.20.
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M.3.18 Ögonskydd
Alla tävlande och andra personer i omedelbar närhet av skjutplatsen måste bära 
splitterfria skytteglasögon eller liknande ögonskydd.

M.3.19 Hörselskydd
Alla tävlande och andra personer i omedelbar närhet av skjutplatsen måste bära 
öronproppar, hörselkåpor eller liknande skydd för hörseln.

M.3.20 Elektroniska kommunikationsanordningar
Inga elektroniska kommunikationsanordningar är tillåtna framför klarlinjen, inklusive, 
men inte begränsat till personsökare, mobiltelefoner, radioapparater, bandspelare 
och liknande, med undantag för hörselhjälpmedel och utrustning nödvändig för 
skjutledaren (RO).

M.3.21 Allmänt
(a) Varje tävlande är ansvarig för sitt vapen och sin utrustning, och varje tveksam 

artikel skall underställas Tävlingsledaren (MD) för beslut före att den används i 
tävlingen.

(b) Alla anordningar eller utrustningsartiklar som kan underlätta skytte och som inte 
omnämns i dessa regler, eller vilka står i motsats till andemeningen i dessa regler 
och bestämmelser, är förbjudna.

(c) Tävlingsledaren (MD), jurymedlemmar och varje offi ciell Range Offi cer skall ha 
rätt att undersöka en skytts utrustning eller kläder när som helst, även under 
tävling.

(d) Ansvaret ligger på den tävlande att låta tveksam utrustning och klädsel under-
ställas offi ciell inspektion och godkännande i tillräcklig tid före matchstart så att 
det inte uppstår besvär för vare sig den tävlande eller funktionären.

(e) Organisationskommittén skall informera lagföreträdare och skyttar, i tillräcklig tid 
före tävlingen, var och när de kan få sin utrustning inspekterad.

M.3.22 3.22 Andra kalibrar
Under inga omständigheter kommer andra kalibrar än de skisserade i 3.1 till 3.9 och 
3.13 ovan att tillåtas i WA1500 PPC-tävlingar. Speciellt förbjudna är pistoler och re-
volvrar som använder kantantänd .22-ammunition.
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M.4 Mål

M.4.1 Offi ciella måltavlor
I WA1500-sanktionerade tävlingar (1.7 a-c ovan) får endast mål som bär WA1500 
målsigill användas. Anslutna organisationer får ansöka hos WA1500 om tillstånd att 
använda detta sigill.

M.4.2 Användning av målen
WA1500-målen är godkända för PPC på standardavstånden 3, 7, 15, 25 och 50 
yards eller meter.

Den reducerade WA1500-tavlan är godkänd för att skjuta 50-yards/metersetappen 
på 25 yards/meter. Används i både Registrerade och Godkända tävlingar. Resultat 
skjutna på reducerad tavla kommer ej att erkännas som svenskt rekord eller lands-
delsrekord.

Användning av ytterligare riktmärken eller markering är förbjudet.

M.4.3 Grundläggande poängberäkning
WA1500-målet har 7 4 valörzoner och med en X-zon för särskiljning. Ringtjocklek och 
siffertjocklek är 2 mm (0,08”) och höjden på siffrorna är 16 mm (0.63”).
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M.5 Skjutställningar
De skjutställningar som skall användas i en match skall uppges i programmet under 
”omfattning” och skall vara i överensstämmelse med defi nitionerna för föreskrivna 
ställningar i detta kapitel.

Illustrationerna visar alla en högerskytt. Vänsterskyttars skjutställningar är de samma 
som de visade, förutom att vänster hand är den primära handen att hålla vapnet. Val-
fri fot får vara i den främre positionen. Ställningsillustrationerna är endast exempel. 
Den skrivna regeln är den offi ciella.

För detaljer, se bilaga till denna regelbok.

M.5.1 Marken
Alla referenser till ”marken” i de följande skjutställningsreglerna skall tolkas som 
tillämpligt på ytan på skjutplatsen, golvet, skjutmattor och plattformar som normalt 
används på skjutbanor.

M.5.2 Artifi ciellt stöd
(a) Varje stödyta, förutom marken, som inte specifi kt är tillåten för användning i 

dessa regler för den aktuella skjutställningen är förbjuden.
(b) Grävande eller användande av armbågs- eller hälhål på skjutplatsen eller an-

vändande av försänkningar som formar artifi ciellt stöd för armbågarna, armarna 
eller benen är förbjudet.

(c) Användande av artifi ciellt stöd är förbjudet, förutom när det är individuellt medgi-
vet för fysiskt handikappade skyttar (se kapitel 13). Utrustning så som snabblad-
dare, ammunitionsaskar, hölster eller någon annan utrustning som skulle kunna 
anses som artifi ciellt stöd när den är placerad på ett ställe som ger, eller rimligen 
ser ut att ge stöd.

(d) Det är intentionen att klädseln skall vara normal gatuklädsel eller uniform, pas-
sande väderförhållandena under den aktuella tävlingen. Ingen klädsel får bäras 
som på något sätt ger bäraren artifi ciellt stöd. Detta gäller skyttejackor, -rockar 
eller –västar som har spännanordningar avsedda att styva upp kroppen eller 
spännanordningar för att styva upp armen eller ge stöd till armen.

(e) Termen artifi ciellt stöd skall inte tillämpas på en elastisk rem eller ett elastiskt band 
som bärs på underarmen och inte sträcker sig över hand- eller armbågsleden. 
Denna regel bekräftar att en sådan rem eller band endast tillåter en tävlande att 
tävla upp till sin normala förmåga och ger ingen fördel till en skytt utan fysiska 
problem.

M.5.3 Färdigställning
Laddat vapen i ett konventionellt höger- eller vänsterhandshölster. Skytten måste 
starta i stående ställning. Skyttens hand får inte vidröra vapnet heller hölstret innan 
målen börjar svänga fram eller annat eldkommando ges.

Hölstrad halvautomatisk pistol, se regel 10.11.

M.5.4 Liggande
Kroppen utsträckt på marken, parallell med siktlinjen, huvudet mot målet. ”Roll-over-
liggande” får användas så länge som kroppen är utsträckt på marken huvudsakligen 
parallellt med siktlinjen och ställningen inte stör annan skytt. Revolvern eller pistolen 
får inte vidröra marken men får stödjas av en eller två händer som i sin tur får vid-
röra marken och som är utsträckta mot målet. Skytten intar liggande ställning från 
sittande ställning, och revolvern eller pistolen måste vara kvar pekande i skjutrikt-
ningen under ställningsbytet.
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M.5.5 Sittande
Skinkorna skall vara på marken och kroppen vänd mot målet. Hand får sträckas bakåt 
för stöd, armbåge får inte röra marken. Ryggen får inte vila mot marken och ett el-
ler båda knäna får vara uppdragna. Arm eller armar, hand eller händer får stödjas 
på ett eller båda knäna. Vapnet får hållas med en eller båda händerna, men får inte 
stödjas av någondera foten.

M.5.6 Knästående
(a) Knästående på ett knä, det andra utsträckt mot målet. Skinkorna får vila på häl 

eller sida på fot men får inte vidröra marken. En arm får stödjas på det främre 
knäet. Vapnet får hållas med en eller båda händerna.

(b) Knästående på båda knäna, skinkorna går fria från marken men får stödjas på 
hälarna. Vapnet får hållas med en eller båda händerna och en eller båda armarna 
skall sträckas utan annat stöd.

(c) Knästående i 48- (40-) skottsmatcher. Ingen del av skyttens kropp får nå över 
(”nå över” skall tolkas som ”vidröra marken på andra sidan om”) begränsnings- 
eller fellinjen (som är antingen verklig eller tänkt) i följande matcher: Standard 
Revolver 4”, Standard Revolver 2 ¾”, Standard Revolver 2 ¾” 5-skott och Stan-
dard SemiAutomatic Pistol.

(d) Knästående på 50-yards/meterslinjen. Knästående på båda knäna, skinkorna 
går fria från marken men får stödjas på hälarna. Vapnet får hållas med en eller 
båda händerna, stolpen får användas, fellinjen bakom stolpen behöver inte ob-
serveras.

M.5.7 Stående med stöd
(a) Stående bakom en stolpe.
 Båda fötterna måste vara bakom den linje (antingen verklig eller tänkt) som 

sträcker sig från skjutlinjen bakåt från den exponerade sidan, eller skyttsidan, 
av stolpen.

 Ingen del av vapnet får vidröra stolpen.
 Skjuthanden eller vapnet får stödjas med den andra handen. Testet är: om stöd-

handen tas bort, skall vapnet fortfarande kunna skjutas. Vänsterhandsstolpe 
måste skjutas före högerhandsstolpe.

(b) Vänsterhandsstolpe
 Alla skott måste skjutas runt vänstra sidan av stolpen.
 Vapnet måste hållas med vänster hand och bara det vänstra avtryckarfi ngret får 

vara i varbygeln.
(c) Högerhandsstolpe
 Vapnet måste hållas med höger hand och bara det högra avtryckarfi ngret får 

vara i varbygeln.

M.5.8 Stående utan stöd
Stående med böjda eller raka ben., vapnet hållet med en eller båda händerna. Alla 
delar av skyttens kläder, kropp och vapen går fritt från artifi ciellt stöd.
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M.6 Skjutbanestandard

M.6.1 Skjutlinjen
Skjutlinjen är omedelbart framför skjutplatserna. Alla banor mäts från denna skjutlinje 
till målens framsida när målen hänger i rätt skjutläge framför kulfånget.

M.6.2 Skjutplats
Den delen av skjutbanan som är avsedd för skytten, bakom den begränsningslinje 
där skjutning äger rum. Varje skjutplats är numrerad för att korrespondera med ta-
velramen. Det rekommenderas att varje skjutplats har en minsta bredd på 3,28 fot 
(1,25 meter), utom där skjutbaneinspektören i ett enskilt land eller region ger tillstånd 
för skjutplatserna att ligga närmare varandra.

M.6.3 Skydd
Skjutplatserna på utomhusbanor får vara täckta och slutna på tre sidor, öppna mot 
målen. Det måste fi nnas tillräckligt utrymme för RO och vittnen att röra sig fritt bak-
om skyttarna. Detta utesluter inte byggandet av banor på ytor omslutna eller delvis 
omslutna av säkerhetsmurar.

M.6.4 Precision Pistol Competition-avstånd är:
3 yards, 7 yards, 15 yards, 25 yards, 50 yards. Avstånden kan mätas i meter. Inbju-
dan måste ange respektive avstånd.

M.6.5 Belysning
Artifi ciell belysning av banor är tillåten.

M.6.6 Målnummer
Tavelramar skall numreras på en alternerande bakgrund av kontrasterande färger. 
Numren skall vara stora nog för att kunna identifi eras under ordinära ljusförhållanden. 
Numren måste överensstämma med skjutplatsernas nummer. Målnumren skall vara 
fasta och stanna framme synliga när målen visas och när de är dolda.

M.6.7 Typ av tavelramar
Vändmål eller fasta mål får användas.

Inte mer än en registreringstavla får för varje skytt visas vid samma tillfälle.

M.6.8 Klarlinjen
Klarlinjen (ready line) är en linje, verklig eller tänkt, parallell med skjutlinjen och 
ungefär 4 meter bakom denna. Den avgränsar skjutplatserna från publikområdet.
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M.7 Skjutmoment

M.7.1 Allmänt
De följande momenten och typerna av skjutning används i WA1500-sanktionerad 
PPC, skjuten på WA1500 standardmål beskrivna i kapitel 4. Se kapitel 8 för tillåten 
skjuttid och regel 20.4 för klassifi ceringsmatcher.

Andra ”courses”/moment, andra skjuttider eller användandet av andra mål får an-
ordnas av arrangörer under förutsättning att villkoren är tydligt uppgivna i program-
met (inbjudan).

Etapper startar med skytten i färdigställning. Signalen att påbörja skjutning kan ges 
muntligt, med visselpipa, med timer eller genom att målen svänger fram.

M.7.2 Stående utan stöd-momentet på 7 och 15 yard/meter:
Två etapper om 12 skott vardera, skjutna double action från skjutställningen stående 
utan stöd. Första etappen skjuts på 7 yard och andra etappen på 15 yard. Tjugo sek-
under per etapp, startad med laddat vapen i hölster och inklusive tid för omladdning.

M.7.3 Knästående- och stående-moment på 25 yard/meter:
Sex skott knästående; 6 skott vänster hand stående med barrikadstöd; 6 skott höger 
hand stående med barrikadstöd, all skjutning double action. Tiden är 90 sekunder för 
hela momentet, startad med laddat vapen i hölster och inklusive tid för omladdning. 
Tiden startar med skytten i stående ställning.

M.7.4 Sittande-, liggande- och stående-moment på 50 yard/meter:
6 skott sittande, 6 skott liggande; 6 skott vänster hand stående med barrikadstöd; 6 
skott höger hand stående med barrikadstöd, all skjutning single eller double action. 
Tiden 2 minuter och 45 sekunder, startad med laddat vapen i hölster och inklusive 
tid för omladdning. Tiden startar med skytten i stående ställning.

Matcharrangören har rätt att tillåta – som alternativ till liggande – knästående ställning 
(se 5.6(d) om skjutbanans uppbyggnad inte möjliggör liggande ställning.

M.7.5 Ståendemoment utan barrikadstöd på 25 yard/meter:
Två etapper om 12 skott vardera, skjutna double action stående utan barrikadstöd 
på 25 yard. Tid 35 sekunder för vardera 12-skottsetappen startad med laddat vapen 
i hölster och inklusive tid för omladdning.

M.7.6 Ståendemoment utan barrikadstöd på 25 yard/meter:
En etapp om 6 skott vardera, skjutna double action stående utan barrikadstöd på 
25 yard. Tid 12 sekunder, startad med laddat vapen i hölster och inklusive tid för 
omladdning.

M.7.7 WA1500 – 150-skottsmoment
En sammanläggning av följande moment:

Match 1
Moment 1
7 yard – double action – 12 skott från ställningen stående utan barrikadstöd. 20 
sekunder, tiden startar med laddat vapen i hölster och inkluderar omladdning för 
andra sexskottsserien.
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Moment 2
15 yard – double action – 12 skott från ställningen stående utan barrikadstöd. 20 
sekunder, tiden startar med laddat vapen i hölster och inkluderar omladdning för 
andra sexskottsserien.

Match 2
25 yard – double action – 6 skott knästående, 6 skott vänster hand stående med bar-
rikadstöd; 6 skott höger hand stående med barrikadstöd. 90 sekunder, tiden startar 
med laddat vapen i hölster och inkluderar omladdning för påföljande sexskottsserier.

Match 3
50 yard – single eller double action – 6 skott sittande, 6 skott liggande, 6 skott vän-
ster hand stående med barrikadstöd; 6 skott höger hand stående med barrikadstöd. 
2 minuter och 45 sekunder, tiden startar med laddat vapen i hölster och inkluderar 
omladdning för påföljande sexskottsserier.

Match 4
25 yard – 2 etapper om 12 skott vardera, skjuts double action i ställningen stående 
utan barrikadstöd. 35 sekunder för vardera 12-skottsetappen, tiden startar med lad-
dat vapen i hölster och inkluderar tid för omladdning.

Match 5
Etapp 1
7 yard – double action – 12 skott från ställningen stående utan barrikadstöd. 20 
sekunder, tiden startar med laddat vapen i hölster och inkluderar omladdning för 
andra sexskottsserien.

Etapp 2
25 yard – double action – 6 skott knästående, 6 skott vänster hand stående med bar-
rikadstöd; 6 skott höger hand stående med barrikadstöd. 90 sekunder, tiden startar 
med laddat vapen i hölster och inkluderar omladdning för påföljande sexskottsserier.

Etapp 3
50 yard – single eller double action – 6 skott sittande, 6 skott liggande, 6 skott vän-
ster hand stående med barrikadstöd; 6 skott höger hand stående med barrikadstöd. 
2 minuter och 45 sekunder, tiden startar med laddat vapen i hölster och inkluderar 
omladdning för påföljande sexskottsserier.

Etapp 4
25 yard – double action – 6 skott från ställningen stående utan barrikadstöd. 12 sek-
under, tiden startar med laddat vapen i hölster.

M.7.8 WA 1500 60-skottsmoment
En sammanläggning av följande etapper:

Etapp 1
7 yard – double action – 12 skott från ställningen stående utan barrikadstöd. 20 
sekunder, tiden startar med laddat vapen i hölster och inkluderar omladdning för 
andra sexskottsserien.

Etapp 2
25 yard – double action – 6 skott knästående, 6 skott vänster hand stående med bar-
rikadstöd; 6 skott höger hand stående med barrikadstöd. 90 sekunder, tiden startar 
med laddat vapen i hölster och inkluderar omladdning för påföljande sexskottsserier.
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Etapp 3
50 yard – single eller double action – 6 skott sittande, 6 skott liggande, 6 skott vän-
ster hand stående med barrikadstöd; 6 skott höger hand stående med barrikadstöd. 
2 minuter och 45 sekunder, tiden startar med laddat vapen i hölster och inkluderar 
omladdning för påföljande sexskottsserier.

Etapp 4
25 yard – double action – 6 skott från ställningen stående utan barrikadstöd. 12 sek-
under, tiden startar med laddat vapen i hölster.

M.7.9 WA 1500 – 48 (40)-skottsmoment
En sammanläggning av följande moment:

Etapp 1
3 yard – double action – 6 skott, stående utan stödhand eller annat stöd, 8 sekunder.

Etapp 2
7 yard – double action – 12 skott, en eller två händer, från ställningen stående utan 
barrikadstöd. 20 sekunder, tiden startar med laddat vapen i hölster och inkluderar 
omladdning för andra sexskottsserien.

Etapp 3
15 yard – double action – 12 skott, en eller två händer, från ställningen stående utan 
barrikadstöd. 20 sekunder, tiden startar med laddat vapen i hölster och inkluderar 
omladdning för andra sexskottsserien.

Etapp 4
25 yard – double action – 18 skott, en eller två händer. 6 skott knästående där bar-
rikaden används som stöd, observera linjen; 6 skott vänster hand stående med 
barrikadstöd; 6 skott höger hand stående med barrikadstöd.90 sekunder, inklusive 
omladdning för påföljande sexskottsserier.

M.7.10 Byte av tavlor
Nya tavlor krävs enligt följande:

WA1500 – 150-skottsmomentet
Match 1, Match 2, Match 3, Match 4, Match 5 etapp 1+2, Match 5 etapp 3+4.

WA 1500 – 60-skottsmomentet
Etapp 1+2, Etapp 3+4

Reducerade tavlor i Match 5
Etapp 1+2, Etapp 3 (reducerad tavla), Etapp 4

M.7.11 Sekvens
Alla matcher och etapper skall skjutas i korrekt ordning. Tavlor använda i en tidigare 
etapp får inte användas i en andra etapp.
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M.8 Tidsgränser

M.8.1 Tidsberäkning
När vändmål används i WA1500-tävling räknas tiden från när tavlan börjar svänga 
fram tills den börjar svänga bort. Eldkommando kan ges muntligt, med visselpipa 
eller genom att vrida tavlan.

Med hänsyn till åtskilliga – väldigt långsamma – vändmål och långa skott (skid shots) 
skall det beslutas enligt följande: När timer används är sent skott 0.5 sek efter den 
givna tiden. När röst eller visselpipa används bedöms som sent skott när skottet 
skjuts efter den givna signalen.

M.8.2 Tidstilldelning
Se sektion 7.

M.8.3 Lagtid
Samma som i individuella matcher.
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M.9 Tävlingsregler och banregler

M.9.1 Byte av revolver eller pistol
Ingen tävlande får byta ut sin revolver eller pistol eller växla delar under skjutning av 
någon match (utom sammanlagda matcher) utom ifall den har blivit obrukbar och så 
betecknad av skjutledaren (Chief Range Offi cer). Anmälan om att en revolver eller 
pistol är obrukbar måste göras omedelbart. Alla skott skjutna fram till det att anmälan 
är gjord kommer att räknas som en del av det offi ciella resultatet.

M.9.2 Provskott
Provskott är inte tillåtna som en del av skjutmomentet.

Matcharrangören kan erbjuda en uppvärmning om 2 minuter 45 sekunder på 50 
yard/meter och 2 minuter på 25 yard/meter. Detta är obligatoriskt i VM och konti-
nentala mästerskap.

M.9.3 Defekt patron
Är en

(a) som är osäker att skjuta på grund av felaktig laddning eller strukturell bristfällig-
het

(b) som inte avfyras när tändhatten är intryckt av slagstiftet
(c) från vilken kulan inte lämnat pipan

Inga anspråk för defekt patron kommer att beaktas.

M.9.4 Obrukbar revolver eller pistol
En obrukbar revolver eller pistol är en som

(a) inte säkert kan riktas eller avfyras
(b) har råkat ut för skada så att den inte kan avfyras eller inte fungerar på rätt sätt, 

eller
(c) Har råkat ut för att förlora ett riktmedel eller synbar skada på riktmedel. Det fak-

tum att riktmedlen är inkorrekt justerade utgör ingen obrukbarhet.

En revolver eller pistol som en gång förklarats obrukbar av RO får inte återigen an-
vändas för tävlingsskytte förrän defekten har korrigerats och förrän den av CRO har 
förklarats säker.

Ingen tävlande får tillåtas skjuta om på grund av en obrukbar revolver eller pistol, 
defekt ammunition eller en felfunktion.

M.9.5 Kontroll av avtrycksvikt
Avtryck kan kontrolleras med offi ciella WA 1500 kontrollvikter, enligt tävlingsledarens 
(MD), offi cielle domaren (OR), juryns eller annan tävlingsfunktionärs gottfi nnande; 
undantaget att avtrycket på revolvrar och semiautomatiska pistoler använda för att 
sätta nationella rekord skall vägas av en tävlingsfunktionär omedelbart efter att ett 
sådant rekordresultat skjutits och måste uppfylla specifi kationerna i sektion 3 för 
vapnet som föreskrivits i tävlingsprogrammet (inbjudan).

Ett avtryck som inte håller den föreskrivna vikten diskvalifi cerar den tävlande i tidi-
gare skjutna matcher med samma vapen i samma turnering.

När avtrycket vägs skall vapnet hållas med pipan vinkelrätt mot den horisontella yta 
där kontrollvikten vilar. Kontrollviktens stång eller krok skall vila så nära mitten av 
avtryckaren böjen som möjligt på böjda avtryckare, eller på en punkt ungefär i mit-
ten från nederänden på raka avtryckare.
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För att klara vikttestet skall en kontrollvikt med det aktuella antalet ponds den aktuella 
vikten lyftas av vapnets avtryckare, när alla säkringsanordningar är i eldläge, från 
den horisontella yta där den vilar till dess att vikten hänger fritt utan att avtrycksme-
kanismen utlöses.

Revolvrar och/eller pistoler skall vara oladdade när avtrycket kontrolleras.

Tävlande skall tillåtas att justera avtryck som inte klarat vägningen under förutsätt-
ning att de inte orsakar någon försening.

Avtryck som inte klarar testet är den tävlandes ansvar.

M.9.6 Tävlandes skjutställning
Tävlande tar plats vid sin numrerade skjutplats på ett sådant sätt att de inte hindrar 
tävlande på någondera sidan. Ingen del av skyttens kropp får vila på eller vidröra 
marken framför skjutlinjen.

M.9.7 Coachning förbjuden i individuella matcher
Coachning är förbjuden i alla individuella matcher i registrerade eller godkända tävling-
ar. Såsom den används här skall termen ”coachning” inkludera, men inte begränsas 
till, varje form av signalering eller kommunikation från eller mellan personer bakom 
klarlinjen till eller med en tävlande framför klarlinjen när som helst efter det att skjut-
ningen börjat och fram tills den tävlande återvänder till en position bakom klarlinjen.

M.9.8 Match inte färdig
När en match inte är färdigskjuten av alla tävlande i enlighet med tävlingens tidta-
bell kan den bli omplanerad eller inställd. De etapper som har skjutits färdigt av alla 
tävlande kommer inte att skjutas om. Endast resultat från en match som har skjutits 
färdigt medräknas i en sammanräknad tävling eller för WA 1500-ändamål, och en 
match är inte färdig förrän alla tävlande har skjutit.

M.9.9 Störande
Med undantag av tävlande som verkligen skjuter och nödvändiga funktionärer skall 
skjutplatserna och linjen (området framför klarlinjen) hållas fria hela tiden. Tävlande 
tillåts inte att störa funktionärernas hantering av tavlorna.

M.9.10 Omskjutning
Ingen omskjutning tillåts för defekta vapen eller ammunition eller för annat funktions-
fel i skyttens utrustning. En tävlande får rätta till ”jams” eller funktionsfel och ersätta 
nödvändig(a) patron(er) som har klickat eller har tappats, under förutsättning att alla 
säkerhetskrav uppfylls.

Fullfölja en serie på detta sätt utgör inte en omskjutning. Ingen extra tid tillåts. Ett 
laddat magasin kan ersätta tappad(e) patron(er) eller vid klick alternativt vapenfel.

(a) När skjutandet av en serie är stört/avbrutet av någon händelse vilken gör det 
omöjligt för en eller fl era tävlande att fullfölja serien enligt reglerna för matchen, 
förfar CRO enligt följande: Utan att tillåtas att kontrollera sina tavlor tillfråga skyt-
tarna i det skjutlag som på detta sätt blivit hindrade att skjuta klart sin serie om 
de vill skjuta om eller acceptera det resultat de skjutit. Tavlorna markeras sedan 
på vanligt sätt för alla skyttar utom de som valt att skjuta om. Utan att bli mar-
kerade eller på annat sätt kontrollerade klistras eller byts tavlorna ut mot nya 
för dessa skyttar, och en komplett serie skjuts och markeras. Skäl som utlöser 
denna procedur är:
a. Full skjuttid kunde ej nyttjas,
b. Målen fungerade inte korrekt eller lika,
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c. Tavlan blev inte kvar i tavelramen eller transportören,
d. Skada på tavlan som gör riktning eller markering omöjlig,
e. Uppdykandet av något objekt i skjutriktningen, vilket utgör fara,
f. Någon incident involverande en RO eller en tävlande på skjutplatsen,
g. Oavsiktlig rörelsen i målet

(b) Om, på grund av havererade mål eller felaktig tavelmanövrering, en eller fl era 
tävlande tilldelas mer tid för att skjuta färdigt serien skall CRO beordra att alla 
dessa tavlor blir reparerade, klistrade eller att nya tavlor monteras, den (de) 
skjutna tavlan (tavlorna skall inte markeras eller undersökta, och en komplett ny 
serie skjuts sedan av den (de) tävlande som tilldelades mer tid. Om några tavlor 
i samma skjutlag fungerade korrekt enligt skjuttidsreglerna skall dessa markeras 
på vanligt sätt och tävlande som skjuter på dessa tavlor skall inte beordras eller 
tillåtas skjuta om.

(c) Vid korsskjutning eller för många träffar har den tävlande som har råkat ut för 
korseld eller för många träffar alternativen att acceptera serien (serierna) med 
de lägsta träffvalörerna eller skjuta om serien (serierna). Om skytten skjuter om 
skall originaltavlan behållas av markören, och vid omskjutningen kan skytten inte 
få ett resultat högre än det erforderliga antalet träffar av de högsta valörerna på 
originaltavlan. Om resultatet på omskjutningstavlan är högre än det erforderliga 
antalet träffar av de högsta valörerna på originaltavlan så skall originaltavlan 
markeras, med användning av träffarna med de högsta valörerna; men om re-
sultatet på omskjutningstavlan inte är högre skall omskjutningsresultatet räknas. 
Varje skott som kan identifi eras på kulhålet som skjutet av en annan tävlande 
än den som tilldelats lämnas utan avseende och skall inte räknas när det efter 
denna procedur antalet synliga träffar är större än det erforderliga antalet träffar 
på denna tavla.

(d) Om det inträffar en olycka på skjutplatsen, som involverar en tävlande, såsom 
att bli träffad av bly- eller krutrester, skall den tävlande avbryta skjutningen ome-
delbart. Varje skott som avfyrats skall räknas. Hela den etapp i vilken incidenten 
inträffade skall skjutas om på samma tavla. Skotten av lägst valör, vilka utgör 
hela serien, utgör skyttens resultat för denna etapp.

M.9.11 Alias
Ingen skytt får tävla under antaget namn eller bli ersatt av en annan i en tävling, re-
gistrera sig, starta eller skjuta i någon annans namn.

M.9.12 Resultat- och klassifi ceringsförfalskning
Ingen tävlande får förfalska sitt resultat eller sin klassifi cering, och inte heller någon 
annans, och inte heller vara en medhjälpare till detta.

M.9.13 Korsskjutning och övertaliga träffar
Ingen tävlande får skjuta på fel tavla eller skjuta mer än det avkrävda antalet skott, 
inkluderande träffar på annans tavla och bommar.

M.9.14 Mutor
Ingen får erbjuda en muta av något slag till någon funktionär, och inte heller vara 
medhjälpare till detta.

M.9.15 Förargelseväckande uppträdande
Förargelseväckande uppträdande eller berusning är strikt förbjudet på skjutbanan, 
och var och en skyldig till detta skall avvisas från banan. Avvisade tävlande skall 
diskvalifi ceras från tävlingen utan att startavgiften återbetalas.
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M.9.16 Medveten skadegörelse av banmateriel
Ingen tävlande får orsaka att någon banmateriel skadas genom en avsiktlig handling, 
och den som gör sig skyldig till detta skall utan föregående varning avvisas från banan. 
Avvisade tävlande skall diskvalifi ceras från tävlingen utan att startavgiften återbetalas.

M.9.17 Vägran att lyda
Ingen får vägra att lyda instruktioner från tävlingsledaren, tävlingsdomaren, juryn, 
skjutledaren (RO) eller någon annan tävlingsfunktionär, om instruktionen är given 
när befattningen utövas på rätt sätt.

M.9.18 Kringgående av regler
Ingen tävlande får kringgå, eller försöka kringgå, eller lämna medhjälp till kringgående 
av de bestämmelser som gäller för en tävling såsom de beskrivs i tävlingsprogram-
ment (inbjudan) eller i dessa regler. Vägran av en tävlande eller tävlingsfunktionär att 
vittna gällande fakta som han/hon känner till gällande brott mot, eller försök till brott 
mot, dessa regler ses som medhjälp till regelbrottet eller –försöket.

M.9.19 Diskvalifi kation
Tävlingsledaren (MD), offi cielle domaren eller juryn kan, grundat på framlagda, riktiga 
bevis, diskvalifi cera en tävlande eller beordra hans avvisning från banan för brott mot 
regler eller annat uppförande ansett som vanhedrande eller osäkert.

M.9.20 Avstängning
För ett brott mot dessa regler som anses rättfärdiga det, kan en medlem avstängas 
eller uteslutas ur SPSF och därmed WA 1500, baserat på framlagda bevis och ge-
nomfört hörande, på det sätt som det föreskrivs i Skjuthandbokens regler för påföljder.

M.9.21 Resultatkort måste signeras
Se regel 19.13, 19.16.

M.9.22 Osäkert och inkompetent hanterande av skjutvapen
Osäkert och inkompetent hanterande av vilket som helst skjutvapen under vilken som 
helst match eller turnering får inte tolereras och kan resultera i diskvalifi cering från 
en match eller en hel turnering. En tävlingsfunktionär får stoppa en tävlande under 
en serie för att säkerställa säkerheten för tävlande eller materiel.

(a) Brott mot säkerheten
 Vart och ett av följande brott mot säkerheten kan resultera i diskvalifi cering från 

en match. En ackumulering av två (2) sådana brott i en enskild match leder au-
tomatisk till uteslutning från den matchen och kan resultera i diskvalifi cering från 
turneringen.
1. Rikta ett oladdat vapen i annan riktning än skjutriktningen eller mot en an-

nan tävlande eller funktionär.
2. Tappa ett oladdat vapen.
3. Lämna skjutplatsen med ett laddat vapen.
4. Plocka upp ett tappat vapen, utom under ledning av en funktionär.
5. En oavsiktlig avfyring. Detta gäller inte skott lossade nedåt banan under 

skjuttiden, men gäller avfyring under laddning eller patron ur.
6. Någon annan åtgärd som en tävlingsfunktionär rimligen bedömer utgör osäker 

eller inkompetent vapenhantering och som på något sätt utgör en potentiell 
fara för någon person eller som bevisar ett våghalsigt eller likgiltighet åsido-
sättande för allmänt erkänd säkerhetspraxis.
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(b) Diskvalifi cerande brott
 Begående av ett diskvalifi cerande brott i en match kräver automatisk diskvali-

fi cering från den matchen och kan resultera i diskvalifi cering från turneringen. 
Diskvalifi cerande brott inkluderar, men är inte nödvändigtvis begränsade till, föl-
jande;
1. Rikta ett laddat vapen i annan riktning än skjutriktningen eller mot en annan 

tävlande eller funktionär.
2. Tappa ett laddat vapen.
3. Placera ett laddat vapen i hölstret annars än efter kommandot ”LADDA” vid 

start av en match eller etapp (se regel 10.1.2 och 10.1.3)
4. Ett skott i hölstret, i en stolpe, i marken mindre än sex (6) fot nedåt banan 

framför skjutplatsen, i luften eller som träffar en sidovägg/blände eller taket.
5. Konsumtion av, eller vara under påverkan av alkoholhaltiga drycker eller 

droger under tävling i en match eller turnering.
6. Någon annan åtgärd som en tävlingsfunktionär rimligen bedömer utgör osä-

ker eller inkompetent vapenhantering och som utgör en fara för person eller 
bevisar en våghalsigt åsidosättande av egen eller andras säkerhet.

(c) Konsekvens av diskvalifi kation
 En tävlande, diskvalifi cerad enligt ovan, skall anses ha fullföljt den matchen eller 

turneringen och skall placeras längst ner i resultatlistan bland fullföljande täv-
lande för rankingändamål.
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M.10 Skjutledning och kommandon

M.10.1 Disciplin
De tävlandes, banfunktionärernas och publikens säkerhet kräver kontinuerlig upp-
märksamhet av alla på uppmärksamhet vid hantering av skjutvapen försiktighet vid 
förfl yttning på banan. Självdisciplin är nödvändig för alla. Där sådan självdisciplin 
saknas är det banfunktionärernas plikt att upprätthålla disciplinen och de tävlandes 
plikt att assistera i detta upprätthållande.

M.10.1.1 Trummor öppna Vapenhantering
Om inte revolvrar eller pistoler är hölstrade eller i låda/väska, skall trumman vara öp-
pen hela tiden och/eller slutstycket upphalat och magasinet uttaget.

En revolver eller pistol skall hela tiden på tävlingsplatsen/-området förvaras i hölster 
eller väska (fodral, motsvarande), förutom mellan kommandot ”LADDA” och att visi-
tation efter kommandot ”PATRON UR” gjorts.

Undantag från föregående stycke: Vapen får hanteras i särskilt utsedd och utmärkt 
säkerhetszon. I säkerhetszonen får inte magasin, ammunition eller delar av ammu-
nition (blind eller skarp) hanteras.

M.10.1.2 Revolvrar eller pistoler oladdade
Revolvrar eller pistoler får inte laddas förrän skytten intagit skjutplatsen och kom-
mandot ”LADDA” har getts.

M.10.1.3 Laddade revolvrar och pistoler
En revolver eller pistol som har en patron i trumman skall anses vara laddad. En se-
miautomatisk pistol som har slutstycket i stängt läge och/eller magasinet isatt skall 
betraktas som laddad (jfr även 10.1.1 ovan). Ingen revolver eller pistol får laddas förrän 
skytten intagit skjutplatsen och kommandot ”LADDA” har getts av skjutledaren (RO).

M.10.1.4 Avbryt
På alla revolvrar eller pistoler skall göras patron ur omedelbart vid detta kommando.

M.10.1.5 Inte klar
Det är de tävlandes skyldighet att uppmärksamma en skjutledarassistent på om han/
hon inte är klar att skjuta vid tidpunkten när skjutledaren frågar, ”ÄR LINJEN KLAR?”. 
Den tävlande som inte är klar eller vars tavla inte är i ordning skall omedelbart lyfta 
armen och ropa ”INTE KLAR PÅ TAVLA…”. Om skjutledaren låter skjutningen börja 
skall skytten få möjlighet att skjuta sina resultat i snarast möjliga skjutlag eller på 
extratid i sitt eget skjutlag. En tävlande som underlåter att uppmärksamma skjutle-
darassistenten att han/hon inte är klar förverkar sin rätt att skjuta.

M.10.2 Högljutt tal
Högljutt tal eller ovettigt språk som stör matchens genomförande eller de tävlande 
under skjutning, är inte tillåtet.

Tävlande, markörer och skjutledare skall begränsa sin konversation direkt bakom 
skjutplatserna till tjänsteangelägenheter. Verbala smädelser och ovett från tävlande 
eller verbal smädelse och ovett av tävlande från tävlingsfunktionärer är skäl för dis-
kvalifi kation eller utbyte av de skyldiga till handlingen.

M.10.3 Fördröja en match
Ingen tävlande får fördröja starten av en match genom dröjsmål med att inställa sig 
eller otillbörlig fördröjning med att förbereda sig för skjutning.
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M.10.4 Kontrollera banan
Det är de tävlandes skyldighet att kontrollera skjutplasterna efter genomförandet av 
varje match innan man lämnar den. Skjutledarassistenten skall övervaka kontrollen 
och se till att skjutplatserna hålls rena.

M.10.5 De tävlande skall markera
De tävlande skall agera som markörer när detta begärs av tävlingsledaren eller 
skjutledaren, eller om det är angivet i tävlingsprogrammet/inbjudan (förutom att ingen 
tävlande får markera sin egen tavla).

M.10.6 Repetera kommandon
En skjutledarassistent skall repetera skjutledarens kommandon endast om dessa 
kommandon inte tydligt kan höras av de tävlande under hans överinseende.

M.10.7 Kommandon
När det är klart att starta en match kallar skjutledaren, eller annan person som ger 
kommandon, skjutlaget till skjutplasterna. Han annonserar sedan matchen, skjutla-
get, etapp, skjutställning, antalet skott och skjuttiden. När han säkerställt att banan 
är klar kommenderar han ”LADDA OCH HÖLSTRA”.

Han frågar sedan ”ÄR LINJEN KLAR?”. Den tävlande som inte är klar eller vars tavla 
inte är i ordning skall omedelbart räcka upp armen och ropa ”INTE KLAR PÅ TAV-
LA…”. Personen som ger kommandona skall omedelbart meddela ”LINJEN ÄR INTE 
KLAR” och undersöka problemet och assistera med att åtgärda det. När problemet 
åtgärdats ropar personen som ger kommandona ”LINJEN ÄR KLAR”.

Tavlorna visas eller signal om att börja skjuta skall ges efter ungefär 3 sekunder.

Han kommenderar sedan ”ELD”, vilket betyder att ofördröjligen börja skjuta eftersom 
tiden för serien eller etappen har startat med detta kommando eller när tavlorna börjat 
vrida sig. Vid godkända turneringar kan ”ELD” signaleras verbalt eller med en kort 
snabb blåsning i en visselpipa eller när tavlorna börjar svänga fram.

”ELD UPPHÖR” är kommandot som ges vid skjuttidens slut för varje serie, etapp el-
ler någon annan tidpunkt han/hon vill att all skjutning skall upphöra. Skjutning måste 
upphöra omedelbart. Även om en tävlande håller på att släppa iväg ett noggrant siktat 
skott måste han hålla inne skottet och öppna trumman på sin revolver. Underlåtenhet 
att omedelbart åtlyda detta kommando är ett av de värsta brotten mot skjutbanedis-
ciplinen. ”ELD UPPHÖR” kan signaleras verbalt, med en kort, snabb blåsning i en 
visselpipa eller när tavlorna börjar vändas bort.

När eld upphör-kommandot ges i slutet av en serie eller etapp är kommandot ”ELD 
UPPHÖR, PATRON UR, VISA TOMT VAPEN OCH MAGASIN.” På detta kommando 
kontrollerar alla skjutledarassistenter sina skyttar för att säkerställa att var och en 
åtlyder kommandot innan han signalerar till personen som ger kommandona att de-
ras del av skjutplatserna är klar.

Som alternativ till föregående stycke kan endast kommandot ”ELD UPPHÖR” ges, 
varefter skjutledarassistenterna ger kommandot ”PATRON UR. VISA TOMT VAPEN 
OCH MAGASIN” individuellt till varje skytt i sin sektion.

Det är inte tillåtet att börja plocka upp magasin, snabbladdare, tomhylsor och patro-
ner från marken innan vapnet har hölstrats efter serie/etapp.

När alla skjutledarassistenter har gett signalen att banan är säker ges de nödvän-
diga kommandona för markering (inklusive kommandot ”MARKERA”) och korrekt 
hantering av tavlorna. Det är inte tillåtet för någon att passera skjutlinjen innan kom-
mandot ”MARKERA” har getts.
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M.10.8 Manövrering av avtryckaren
(a) Double Action
 Double Action-skjutning åstadkoms genom att dra avtryckaren med en rörelse 

för att spänna hanen och låta den falla utan att på annat sätt spänna upp vapnet. 
När double action är specifi cerat måste det användas.

(b) Single Action
 Single Action-skjutning åstadkoms genom att spänna hanen innan vare skott. 

När single action är specifi cerat får antingen single eller double action användas. 
Vapnet får spännas med vilkendera handen.

(c) Semiautomatiska pistoler
 För semiautomatiska pistoler är single action tillåtet. Semiautomatiska pistoler – 

single actiontyp eller kapabla till double action får kamra en patron efter det att 
vapnet går fritt från hölstret och riktat i skjutriktningen.

M.10.9 Laddning
Efter den initiala laddningen skall all laddning vara med patroner som tas från skyt-
tens fi ckor, patronbälte, mekaniska laddare eller speciella patronväska som måste 
vara på skyttens person, utom som anges i regel 19.11. Patronbälten och speciella 
patronväskor får användas. Inte mer än 6 patroner får laddas i en semiautomatisk 
pistol eller magasin (med magasin avses även revolvertrumma). Det är den tävlan-
des ansvar att ha tillräckligt med ammunition till sitt förfogande för att genomföra 
etappen eller matchen. Om utrustningen som avses användas är tveksam skall den 
framläggas för tävlingsledaren för beslut innan den första matchen.

M.10.10 Hölstrade vapen
I början av varje etapp eller match skall vapnet vara i hölstret. Efter kommandot ”LIN-
JEN ÄR KLAR” får ingen del av skyttens hand röra vapnet eller hölstret förrän kom-
mandot att börja skjuta är givet eller när tavlorna börjar svänga fram.

M.10.11 Hölstrade semiautomatiska pistoler
Semiautomatiska pistoler får inte hölstras med patron i patronläget.

M.10.11.1 Undantagsregel för hölstrande av semiautomatisk pistol
Laddad single action semiautomatisk pistol, med patron i patronläget, får hölstras 
med säkringen i läge ”säkrad”. Laddad Double action semiautomastisk pistol, med 
patron i patronläget, får hölstras med hanen i ospänt (uncocked) läge.



Svenska Pistolskytteförbundet

39

M.11 Tävlingsfunktionärer
Funktionärer skall vara fullständigt bekanta med villkoren i programmet och med WA 
1500 SPSF:s PPC-regler.

M.11.1 Tävlingsledaren
Tävlingsledaren är direkt ansvarig för det välfungerande genomförandet av hela 
turneringen. Tävlingsledaren kan ändra match – och skyttevillkoren såsom de visas 
i programmet (inbjudan), förutsatt att en Tävlingsledarens Bulletin anslås för att in-
formera alla tävlande, och att sådana ändringar inte strider mot gällande WA 1500 
regler. Tävlingsledaren är direkt ansvarig för att verksamheten på banan och sekre-
tariatet fungerar väl samt för säkerheten och den rätta disciplinen hos alla funktio-
närer, tävlande och åskådare. Anvisningar från tävlingsledaren skall åtlydas av alla 
personer på skjutbanan. Tävlingsledaren skall sitt hela tiden visa gott omdöme, och 
hans/hennes uppförande och beslut måste präglas av absolut opartiskhet, fasthet, 
artig och konstant vaksamhet. Vid tillämpningen av dessa regler skall tävlingsleda-
ren konferera med juryn på tveksamma punkter och skall styras av juryns beslut.

M.11.2 Jury
Vid alla turneringar som inte är Världs- eller kontinentala mästerskap, skall en 3-per-
soners jury bildas av tävlingsledaren. Ordföranden i juryn måste vara medlem i den 
arrangerande organisationen, och färdigställa de rapporter som WA 1500 kräver.

Vid världs- och kontinentala mästerskap måste en ledamot vara en person från ett 
land eller region som inte är medlem av värdlandet eller –regionen.

Tävlande i turneringen kan vara ledamöter i juryn.

Ledamöter i juryn skall undanta sig själva från att besluta i en fråga där de personligen 
är inblandade. Tävlingsledaren skall utse en ersättare för den ledamoten när beslut 
fattas i denna fråga. Under inga omständigheter får någon funktionär (regel 11.1, 
11.3, 11.4 och 11.5) vara juryledamot. Juryordföranden får diskvalifi cera tävlande, 
såsom det beslutats av juryn, enligt stadgarna i regel 9.19 och 9.22.

M.11.3 Skjutledare
Skall ha fullt befäl över banan och skall genomföra matcherna enligt tidschemat 
som godkänts av tävlingsledaren. Han är ansvarig för skjutbanesäkerheten och för 
hävdandet av alla regler.

M.11.4 Skjutledarassistenter
Skjutledarassistenterna (RO) är assistenter till skjutledaren (CRO); tävlande kan 
utses till detta åliggande. Han/hon är ansvarig för säkerheten och disciplinen hos 
banpersonal, tävlande och åskådare i den sektorn av banan han/hon har tilldelats. 
Han/hon skall ha uppsikt över markeringen. Han/hon är ansvarig för att tillse att de 
tävlandes utrustning och ställningar är som föreskrivits för den match som skjuts. 
Det är hans/hennes åliggande att vara fullständigt bekant med programmet och med 
WA 1500 regler. Han/hon skall efter bästa förmåga följa alla instruktioner givna av 
tävlingsledaren eller skjutledaren och skall så långt möjligt samarbeta med andra 
funktionärer. Han/hon måste vara konstant alert, opartisk i sin hantering av de täv-
lande och artig men fast.

M.11.5 Tävlingssekreterare
Tävlingssekreteraren leder allt statistikarbete som hör ihop med matchen, utom själva 
relutatregistreringen när denna görs på banan. Tävlingssekreteraren är direkt ansvarig 
inför tävlingsledaren. Han assisteras av biträdande tävlingssekreterare efter behov.
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M.11.6 Tävlingssekreterarens åligganden
Det är tävlingssekreterarens uppgift att:

(a) Registrera de tävlande och kontrollera deras behörighet och klassifi kation.
(b) Ta emot matchanmälningar.
(c) Förbereda, anslå och hålla uppdaterad en lista över tävlande, innehållande namn, 

tävlingsnummer och klassifi cering.
(d) Dela in skyttarna i skjutlag och göra i ordning skjutlagslista, där sådana används.
(e) Göra i ordning resultatkort.
(f) Kontrollera summeringen på resultatkorten och korrigera summan.
(g) Ordna resultaten.
(h) Förbereda preliminära och offi ciella resultatlistor.
(i) Hålla en offi ciell anslagstavla.
(j) Klara ut vinnare och distribuera priser
(k) Rapportera till tävlingsledare och jury regelvidrigheter i skjutning eller markering 

som kan upptäckas i skjutlagsprotokoll eller resultatkort, för lämpliga disciplinära 
åtgärder

(l) Gör erforderliga rapporter till WA 1500 inom specifi cerad tid.

M.11.7 Behållande av resultat
Tävlingssekretariatet skall i god ordning behålla alla färdigifyllda offi ciella resultatkort 
intill dess att anmärknings- och protesttiden går ut.

M.11.8 Preliminär resultatlista
Preliminär resultatlista över alla matcher anslås så snart som möjligt på den offi ciella 
anslagstavlan och hänger där en rimlig tid för att göra det möjligt för skyttarna att 
uppmärksamma tävlingssekretariatet på uppenbara fel. Anmärkningstidens utgång 
skall anges på varje lista.

Emellertid, när anslagstavla används och alla de tävlandes resultat är anslagna där, 
skall detta accepteras istället för ovanstående, om en notis om anmärkningstidens 
slut sätts upp.

M.11.9 Offi ciell resultatlista
Offi ciella resultatlistor skall anslås på den offi ciella anslagstavlan. Emellertid kan, 
enligt proceduren som skisserats i 11.8 för anslagstavlan, skall sådana resultat bli 
accepterade och bli slutliga efter anmärkningstidens utgång och fungera som of-
fi ciell resultatlista.

M.11.10 Korrektion av resultatlista
Tävlingssekretariatet skall korrigera fel som kommer till deras kännedom före publi-
ceringen av den offi ciella resultatlistan.

M.11.11 Ändra Offi ciell resultatlista
Ingen offi ciell resultatlista får ändras, förutom på uppdrag av tävlingsledaren och 
juryn givet före det att tiden gått ut för att anmärka på den sista preliminära listan 
som behövs för att täcka alla planerade verksamheterna. Påföljande ändringar av 
tävlingsledaren eller juryn är begränsade till:

(a) Skrivfel.
(b) Sammanlagda resultatlistor, där det totala resultatet inte överensstämmer med 

resultaten i de offi ciella resultatlistorna för de matcher sim utgör sammanlägg-
ningen.

(c) När ett fel har begåtts genom att inte prisförteckningen i inbjudan.
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(d) Fel i klassifi ceringen av skytt, när skytten tidigare uppmärksammats på felet och 
sin korrekta klassifi cering.

(e) Diskkvalifi kation av tävlande, såsom det beskrivs i regel 9.19 och 9.22.

M.11.12 Individuell gruppindelning
När föranmälan tas emot kan gruppindelning för alla matcher göras i förväg. Täv-
lande kan bli indelade så att de förfl yttar sig en förutbestämd sträcka längs skjut-
platserna efter varje match. De kan gruppindelas i förhållande till sin klass, men när 
det är praktiskt bör hela klassen skjuta i samma skjutlag. När efteranmälningar tas 
emot kan dessa placeras in som utfyllnad i ovanstående. Hopgruppering av klasser 
är tillåtet såsom det beskrivs ovan. Medlemmar från samma förening skall separeras 
av minst en skjutplats om detta är möjligt. Se regel 11.15.

M.11.13 Laggruppindelning
Alla lagmatcher skall indelas med en tavla, eller två intilliggande tavlor, tilldelade till 
varje lag, och när så är möjligt skall alla lagen skjuta samtidigt. När nog många tav-
lor är tillgängliga kan mer än två tavlor tilldelas till varje lag, men bara om alla lagen 
kan skjuta samtidigt. Coachning inom laget är tillåtet i lagmatcher. Därför skall inte 
mer än 2 intilliggande tavlor tilldelas varje lag om inte alla lagkaptenerna indikerar 
sin villighet att använda mer än två tavlor.

Lagtavlor kan tilldelas av sekretariatet eller genom att lagkaptenerna drar lott, under 
överinseende av sekretariatet eller skjutledaren.

Lagresultatkort skall ange namnet på lagkaptenen och varje skjutande medlem och 
reserv.

Utom i matcher där tavlorna har märkts med den tävlandes namn och nummer, kan 
lagkaptenen tilldela lagmedlemmar till lagets tavlor i den ordning han önskar och 
kan ändra skjutordningen mellan etapper.

M.11.14 Skjutlagslista
Där sådana används, tas skjutlagslistor fram av sekretariatet och levereras till skjut-
ledarna (-assistenterna), RO, före varje match. RO kontrollerar de tävlande så att de 
är på rätt skjutplats såsom det står i skjutlagslistan. Skulle något byte behöva ske på 
skjutplatserna skall RO noggrant notera detta på rätt plats på skjutlagslistan. Dessa 
listor skall lämnas in till sekretariatet omedelbart efter varje skjutlag.

M.11.15 Skjutplatstilldelning semiautomatiska pistoler
Tävlande som skjuter semiautomatiska pistoler skjuter i separata skjutlag från dem 
som skjuter revolver eller placeras längst till höger i skjutlaget.

M.11.16 Målchefer
Tavlorna och ramarna står under befäl av målchefen och de assisterande målchefer 
som kan behövas. Målchefen lyder under skjutledaren. Målchefen är ansvarig för 
säkerheten och disciplinen hos personalinblandad i hanteringen av tavlor. Han/hon 
är ansvarig för att mål underhålls så att de fungerar och för effektiv uppsättning och 
nertagning av papperstavlor under matchen. När tavlor sätts upp av de tävlande är 
det den tävlandes ansvar att rätt tavla för den match som skjuts sätts upp.
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M.11.17 Ansvar mot tävlande
Det är alla funktionärers plikt att uppföra sig väl genom att vara rättvisa och opartiska 
mot alla när de utför sina olika uppgifter. Ingen funktionär får antasta en tävlande eller 
tillåta sådant från en annan funktionär eller från en annan tävlande. Skulle en tävlan-
des utrustning eller uppträdande rättfärdiga diskvalifi kation från en individuell match 
eller turnering skall det göras på ett sådant sätt att det skapar minst obekvämhet 
för alla inblandade. När han/hon gör så, skall funktionären klargöra för den tävlande 
vilken regel eller del av regel under vilken diskvalifi kationen är gjord.
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M.12 Lagledares uppgifter och position

M.12.1 Lagkapten
I lagmatcher måste varje lag ha en utsedd lagkapten. Han/hon är ansvarig för att upp-
rätthålla disciplinen inom laget. Lagkaptenen skall i alla lägen samarbeta med turne-
ringens ledare för säkerhetens, effektivitetens och det goda sportsmannaskapets skull.

En lagkapten är ansvarig för alla lagmedlemmarnas skyldigheter. I lagmatcher är 
det lagkaptenens ansvar att:

(a) Vara förtrogen med programmet.

(b) Lämna en korrekt anmälan.

(c) Fylla i alla begärda uppgifter på lagets skjutkort.

(d) Se till att lagmedlemmarna anmäler sig på rätt skjutplats i rätt tid, klara att skjuta.

(e) Kontrollera resultat, signera resultatkort och göra ändringar.

(f) Kontrollera preliminär och slutlig resultatlista och offi ciella anslag.

(g) Lämna in protester.

(i) Hämta priser.

M.12.2 Lagcoach
Lagcoachen är lagledarens ställföreträdare och utför sådana uppgifter som kaptenen 
tilldelar honom/henne. Coachen fungerar som lagkapten i den senares frånvaro, och 
blir under sådana omständigheter ansvarig för att upprätthålla disciplinen inom laget 
och för lagkaptenens alla andra uppgifter.

M.12.3 Laganmälan
I lagmatcher skall lagledningen, alla lagets skjutande medlemmar och alternativa 
skjutande medlemmar (reserver) om sådana är tillåtna i matchreglerna och fi nns till-
gängliga ur laget, anges på anmälningsblanketten före att det första skottet i matchen 
skjuts. Om lagkaptenen eller coachen också är skjutande medlemmar, skall han/hon 
också anges så. Se regel 2.4.

M.12.4 Utbyte av tävlande
Om alternativa skyttar är tillåtna och har namngetts på anmälningsblanketten får lag-
kaptenen ersätta en skjutande medlem med ersättare när som helst före det att den 
skjutande medlemmen skjutit sitt första skott i matchen (provskott eller tävlingsskott), 
genom att uppmärksamma markören och således en skjutledarassistent. Efter det 
att en lagmedlem har skjutit sitt första skott, får denne ersättas endast vid hindrade, 
oförutsedd händelse, såsom olycka eller sjukdom, och då endast efter godkännande 
från skjutledaren. Alla skott skjutna av den ersatte skytten räknas; ersättaren skjuter 
endast den ej färdigskjuta delen av den ersatte skyttens skjutmoment.

M.12.5 Lagledare och coach, position
I lagmatcher skall lagkaptenen eller coachen tillåtas vara närvarande vid skjutplat-
serna, mellan och strax bakom skytten, i en position som inte stör banans normala 
handhavande eller en medlem i något annat lag. Han/hon får inte medvetet agera 
som sol- eller vindskydd.
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M.12.6 Coachning i lagmatcher
Coachning är tillåtet i alla lagmatcher, och då endast inom laget. Varje tävlande får 
ha en coach i skjutna lagmatcher. Inga andra optiska anordningar än handkikare får 
användas av coachen. Coachen hjälper lagmedlemmar genom att ropa ut skotten, 
kontrollera tiden, kontrollera markeringen, beordra siktesändringar etc., men måste 
kontrollera röst och åtgärder så att andra tävlande inte störs. Coachen får inte fysiskt 
assistera med laddning eller siktesjustering eller ställa sig för att utgöra vindskydd.
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M.13 Fysiskt handikappade skyttar

M.13.1 Fysiskt handikappade skyttar
En skytt som på grund av ett fysiskt handikapp inte kan skjuta från en eller fl era av de 
föreskrivna skjutställningarna som beskrivs i dessa regler, eller som måste använda 
specialutrustning eller handskar vid skjutning har rätt att anhålla hos WA1500 eller 
den nationella organisationen (SPSF) om tillstånd att inta en speciell ställning eller 
använda modifi erad utrustning, eller både och. Denna anhållan skall vara i form av 
en skriftlig begäran från den berörda personen till förbundskansliet tjänstemännen, 
beskrivande i detalj skälen till att den speciella ställningen måste intas eller den spe-
ciella utrustningen användas. Begäran skall åtföljas av bilder av skytten i den ställning 
han önskar godkänd och, om specialutrustning är nödvändig, skall bilderna visa hur 
denna utrustning används. Begäran och alla bilder skall tillhandahållas i två exakt lika 
exemplar. Begäran måste åtföljas av ett läkarutlåtande om det fysiska handikappet 
inte är totalt uppenbart på de bifogade bilderna.

(a) Varje begäran skall granskas av WA1500 eller den nationella organisationen 
(SPSF). Tjänstemännen kan begära fl er eller kompletterade yttranden, medicinsk 
information eller bilder. Efter granskningen skall WA1500 eller det nationella för-
bundet utfärda ett speciellt auktorisationscertifi kat till de individer som lämnat 
in begäran och bilder som godkänts. Vid bifall skall Wa1500 eller den nationella 
organisationen utfärda ett speciellt auktorisationscertifi kat till den berörda indi-
viden. Sådana certifi kat skall ha nödvändiga bilder fastsatta.

(b) Skyttar som har fått speciella auktorisationscertifi kat skall medföra dessa när de 
tävlar i tävlingar som styrs av WA1500 regler, och visa upp dem när så begärs 
av tävlingsfunktionärer.

(c) I händelse av en protest som berör skjutställningen eller utrustningen som an-
vänds av en sådan skytt skall juryn eller tävlingsledaren jämföra den ifrågasatta 
ställningen eller utrustningen med certifi katet och fotografi erna som skytten visar 
upp. Om skyttens ställning eller utrustning, enligt funktionärernas uppfattning, 
inte överensstämmer med den som auktoriserats av WA1500 (eller om skytten 
inte har något auktoriserat certifi kat eller bilder) skall protesten godkännas och 
skytten skall omedelbart byta till den ställning eller utrustning som godkänts el-
ler till en annars godkänd ställning eller utrustning.

(d) Om en protest bli driven ovanför juryn, skall juryordföranden på originalprotes-
tens baksida påteckna de åtgärder han/hon har vidtagit och vidarebefordra den 
till det nationella förbundet eller WA1500.

(e) Världs- kontinentala eller nationella rekord får inte sättas med användande av 
resultat skjutna i specialpositioner eller med specialutrustning som kan ha auk-
toriserats i enlighet med denna regel.

(f) Två typer av auktorisation utfärdas; temporära och permanenta. Permanent auk-
torisation utfärdas till tävlande som är permanent handikappade.

M.13.2 Temporärt handikapp; ersättningsställningar
En skytt som har ett temporärt fysiskt handikapp som förhindrar skytten att använda 
en specifi k ställning såsom den defi nieras i dessa regler får inta en svårare ersätt-
ningsställning enligt följande:

(a) Ersättningspositionen som skall användas på 25 yards/meter skall vara stående 
utan stöd.

(b) Ersättningspositionen som skall användas på 50 yards/meter skall vara stående, 
svag hand, vid stolpe, om inte skytten är oförmögen att skjuta med svag hand, 
då skytten istället skjuter från sittandeställningen.
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Varje ersättningsställning måste överensstämma med den regel som defi nierar den. 
Tävlingsledaren skall vara informerad om ersättningsställningen och kan fordra att 
ersättningspositionen förevisas så att tävlingsledaren kan vara säker på den möter 
defi nitionen i den tillämpliga regeln.
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M.14 Markering

M.14.1 När markering skall ske
Tavlorna markeras efter genomförande av varje etapp eller match enligt organisatören.

M.14.2 Var markering skall ske
Tavlorna kan markeras i tavelstället, bakom skjutplatsen eller i sekretariatet. Markö-
ren måste vara vid tavlan när den markeras.

M.14.3 Tavlor och resultatkort
Tavlorna utgör resultatkortet tills resultatet har noterats på resultatkortet och accep-
terats av den tävlande (angående den tävlandes skyldigheter vid markering, se regel 
14.16). Tavlorna förblir tävlingsarrangörens egendom.

M.14.4 Hur man markerar
Ett kulhål vars blyade kant kommer i kontakt med tavlans mittprick eller ring ges det 
högre värdet. Tolk skall användas för att avgöra valören på skott nära linjen. Den hö-
gre valören skall ges i de fall tolkens fl äns tangerar ringen. Ingen tolk får användas 
om inte diametern på mätfl änsen är inom följande gränser:

Kaliber .32 .310”-.314”, kaliber 10 mm/.40 .397”-.401”, 9 mm .397”-401”, .kaliber .44 
.426”-430”, kaliber .38 .355-.359, kaliber .45 .450”-.454”.

(a) Vid ovala kulhål eller välta kulor skall den högre valören utdelas om kulhålets 
blyade kant tangerar ringen till en högre valör, även om hålet är utsträckt i hela 
kulans längd snarare än en cirkel i kulans diameter.

(b) Vid långa kulhål som sladdar in över tavlan skall den högre valören utdelas om 
kulhålets blyade kant tangerar ringen till en högre valör, förutom att valören av 
skottet inte får vara mer än en ring högre än kulans första inslag i tavlan. Tav-
lan skall defi nieras som hela den kartong eller det pappersark som ringarna är 
tryckta på, men skall inte inkludera baktavlan (hållaren). När första inslaget är 
utanför tavlan skall skottet markeras som bom. När inslaget är i tavlan men utan-
för poängringarna och den blyade kanten tangerar en ring skall den ges värdet 
av den lägsta poängringen.

(c) När en kula går igenom tavlan från baksidan skall den räknas som bom.

M.14.5 Auktoriserat användande av kulhålstolk av pluggtyp.
Användandet av kulhålstolk av pluggtyp skall vara begränsat till bemyndigade ban-
funktionärer, vilket kan inkludera skjutledare, tävlingssekreterare, tävlingsledare eller 
juryledamöter, beroende på vad som är lämpligt i den aktuella turneringen. Ingen täv-
lande får vid något tillfälle använda pluggtolkar av något slag. När tavlorna markeras 
på banan får endast de ovan nämnda chefsfunktionärerna använda pluggtolkar för 
att kontrollera valören och avgöra bestridanden. Dock får tävlande som fungerar som 
markörer använda offi ciella WA1500 överläggstolkar vid utförandet av sina uppgifter. 
Tävlingsprogrammet skall i matchförutsättningskapitlet klargöra av vem och under 
vilka förutsättningar tolkar av pluggtyp får användas.

M.14.6 Borttagande av tolk av pluggtyp
(a) En tolk av pluggtyp skall sitta kvar i kulhålet till dess att valören har överenskom-

mits mellan den tävlande och markören, eller tills den tas bort av juryn efter ett 
bestridande. Om tolken har tagits bort innan valören har överenskommits får den 
inte sättas i igen, och tavlan måste tas till juryn för slutligt avgörande.
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(b) Endast juryn får använda en tolk av pluggtyp för att avgöra om ett kulhål är ett 
dubbelhål.

M.14.7 Bommar
Träffar utanför poängringarna markeras som bommar (utom såsom det beskrivs i 14.4 
(b)). En kula som inte passerar genom tavlan och ”baktavlan” skall markeras som bom.

M.14.8 Tidiga eller sena skott
Om något skott skjuts mot tavlan före eldsignalen eller efter eld upphörsignalen skall 
träffar av högst valör till samma antal som de felskjutna markeras som bommar.

Ett sent skott måste ropas ut av RO och meddelas till skytten samt noteras på tavla 
och banprotokoll.

M.14.9 Alla skott räknas
Alla skott skjutna av en tävlande efter det att denne intagit sin skjutplats skall räknas 
in i dennes resultat, även om det är en oavsiktlig avfyring.

M.14.10 Träffar på fel tavla
Träffar på fel tavla markeras som bom.

M.14.11 Rikoschetter
Ett hål gjort av en rikoschetterande kula räknas inte som träff, utan markeras som 
bom. Observera att ett ovalt kulhål inte nödvändigtvis är en rikoschett.

M.14.12 Synliga träffar och täta grupper
Som en generell regel räknas att endast synliga träffar räknas. Ett undantag görs i 
de fall när grupper av 3 eller fl era skott sitter så tätt att det är möjligt för ett eller fl era 
anbefallda skott att ha gått igenom det förstorade hålet utan att lämna märken och 
det inte fi nns några bevis för att skottet eller skotten gått någon annanstans än ge-
nom den tilldelade tavlan. I ett sådant fall skall man fria hellre än fälla och få markerat 
träffar för de osynliga träffarna med antagandet att de passerat genom det förstorade 
hålet. Om ett sådant antagande skulle placera en osynlig träff i vilken som helst av 
två poängringar, skall den markeras i den ringen med det högre värdet.

M.14.13 Övertaliga träffar
Om fl er än det anbefallda antalet träffar hittas på tavlan skall det bortses från den/
de träffar som kan identifi eras på kulhålet som skjutna av någon annan skytt än den 
som tilldelats tavlan eller ha skjutits i en tidigare serie, och dessa träffar skall inte 
räknas. Om fl er än det anbefallda antalet träffar blir kvar på tavlan skall ett nytt re-
sultat skjutas i enlighet med regel 9.10 (b), förutom:

(a) Om alla träffarna har samma valör skall resultatet räknas som det anbefallda 
antalet träffar av den valören.

(b) Om en tävlande önskar acceptera ett resultat som motsvarar det anbefallda an-
talet träffar av lägst valör, skall han/hon tillåtas göra det.

(c) Om en tävlande av egen förskyllan skjuter färre än det anbefallda antalet skott 
och det visar sig vara fl er träffar på tavlan än antalet skjutna skott skall han/hon 
få räkna det antal träffar av högst valör som motsvarar antalet skjutna skott och 
få en bom för varje oavfyrad patron.
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M.14.14 Markering
Tavlor får markeras och bytas i enlighet med vad arrangören beslutar och såsom det 
beskrivs i tävlingens program, såvitt det inte strider mot WA1500 regler. Efter att det 
anbefallda antalet skott skjutits och efter kommando från skjutledaren får skyttarna 
gå fram och granska sina tavlor, men får inte hantera eller röra dem.

(a) När tavlorna markeras innan de tas bort från stället noterar markören träffarna 
och får dem accepterade av skytten eller att bestridandeprocessen är genom-
gången. Varje tavla klistras därefter, eller byts ut mot en ny.

(b) När tavlorna markeras efter att de tagits ner från stället fl yttas de bort av målper-
sonalen eller av markörerna (om målpersonal inte tillhandahålls) på kommandot 
”byt tavlor” och levereras till sekretariatet för offi ciell markering eller av markören 
till den plats som avsetts för markering.

(c) Tavlor som medvetet ändrats eller markerats för att ge en skytt fördel över an 
annan skall inte markeras.

M.14.15 Markörens uppgifter
När tavlorna markeras innan de tas ner från tavelstället eller på en speciell plats un-
dan från skjutplatsen skall markören:

(a) Räkna och föra in antalet träffar i tabellen (”legend”) ( i tavlans övre, högra hörn) 
tills han/hon har räknat hela tavlan samt avgjort och skrivit in skottvalörerna, och

(b) Noterat det korrekta antalet träffar av varje valör på den avsedda platsen på re-
sultatkortet, och

(c) När markeringen är klar skall markören

(1) Föra in totalresultatet
(2) Signera kortet
(3) Få den tävlande (eller lagkaptenen i lagmatcher) att signera kortet
(4) Lämna resultatkortet till sekretariatet på fastställt sätt.

M.14.16 Den tävlandes uppgifter vid markering
Efter det att resultatkortet har fyllts i och signerats av markören skal skytten:

(a) Granska utvärderingen av träffarna och jämföra resultatet som antecknats på 
resultatkortet med tavlan, och

(b) Granska att resultat är komplett ifyllt och noggrannheten i de ifyllda träffarna för 
att säkerställa att de är av rätt valör och att anbefallda antalet träffar för matchen 
har noterats, och

(c) Signera resultatkortet som tävlande om träffarna och valörerna är rätt markerade 
och noterade, och därmed tillkännage acceptans för resultatet såsom det ser ut 
på resultatkortet; eller

(d) Skriva ”bestrids” på stället för skyttens signatur om skottvalör är tveksam eller 
det fi nns annat skäl att bestrida, enligt regel 17.1; och

(e) Efter det att bestridandeprocessen är genomförd, lämna in resultatkortet, signe-
rat av erforderliga tävlingsfunktionärer och även med skytten signatur.

M.14.17 Resultatkort
Resultatkort tas fram av tävlingssekretariatet och levereras till den tävlande, som 
lämnar det till markören vid lämpligt tillfälle. Vid varje skjutlags slut skall skjutledaren 
samla in de ifyllda resultatkorten och lämna dessa till sekretariatet.
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M.14.18 Raderingar på resultatkort
Radering på resultatkort är inte tillåtet.

Om korrigering är nödvändig måste den göras och signeras av markören eller en 
skjutledare. Korrigering görs genom att markören eller en skjutledare drar ett eller 
fl era streck över det felaktiga resultatet och skriver det korrekta ovanför.
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M.15 Bestraffningar

M.15.1 Tidiga eller sena skott
Genom att använda vändmål kan tidiga eller sena skott registreras som bom.

När fasta mål användas behöver tidiga eller sena skott avräknas från skyttens tavla. 
Detta görs genom att lika många skott av högst valör som de som skjutits fel räk-
nas som bom.

M.15.2 Fel skjutställning
Varje skott som skjutits från fel skjutställning skall avräknas från skyttens tavla. Detta 
görs genom att lika många skott av högst valör som de som skjutits fel räknas som 
bom.

M.15.3 Fellinjen
Varje skott som skjuts när skytten bryter fellinjeregeln skall avräknas från skyttens 
tavla. Detta görs genom att lika många skott av högst valör som de som skjutits fel 
räknas som bom.

M.15.4 Registrera regelbrott och bestraffningar
Skjutledaren är ansvarig för att notera alla:

(a) sena eller tidiga skott

(b) ställningsfel

(c) varningar, och

(d) bestraffningar

Regelbrott och bestraffningar skall noteras både på den aktuella tavlan och på en 
banrapport som lämnas till klassifi ceringsexpeditionen.
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M.16 Särskiljning

M.16.1 Match
Termen ”match” såsom den används i detta kapitel refererar till alla individuella, lag- 
och aggregerade matcher.

M.16.2 Värdet av ”X”
I alla matcher där X:et räknas är ett X en träff av högsta valör.

M.16.3 Lagmatcher
Särskiljning i lagmatcher görs i följande ordning;

(a) genom att se lagresultatet som vore det ett enda resultat skjutet av en individ. 
Samma turordning gäller som den som beskrivs i regel 16.4.

(b) genom högsta individuella, aggregerade resultat.
(c) genom näst högsta individuella, aggregerade resultat etc.

M.16.4 Särskiljning
När 2 eller fl er tävlande eller lag har samma numeriska resultat, rankas dessa i föl-
jande ordning:

INDIVIDUELLA MATCHER OCH LAGMATCHER

(a) Största antalet X i den matchen.
(b) Minsta antalet bom i den matchen.
(c) Minsta antalet skott av den lägsta valören i den matchen.
(d) Minsta antalet skott av lägre valörer i den matchen.
(e) I en fl eretappsmatch där tavlorna markeras separat, följ procedurerna (a)-(d) på 

den sist skjutna tavlan; vid användande av reducerade tavlor de två sist skjutna 
tavlorna.

(f) Individuella resultat som inte kan särskiljas, rangordnas efter resultatet i nästa 
individuella, skjutna match, eller matcherna om nödvändigt. Exempelvis likare-
sultat i match #1 rangordnas av match #2 resultat etc.

(g) Det individuella, aggregerade resultatet skall användas för att rangordna lika in-
dividuella resultat som inte kan särskiljas i den sista skjutna individuella matchen 
inkluderad i den individuella summeringen. Lika resultat i en ytterligare eller tillagd 
match (såsom SR 4” Match, SR 6” Match eller SR 2.75” Match etc.) som inte kan 
särskiljas genom (a)-(e) särskiljs genom särskjutning i momentet Stående utan 
stöd på 25 yards (Match #4).

(h) Alla resultat lika numeriskt och med lika många X för placeringar efter sista pris 
skall listas med samma placeringssiffra och i alfabetisk ordning, enligt den täv-
landes efternamn.
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M.17 Bestridanden och protester

M.17.1 Bestridanden
När en tävlande känner att ett skott skjutet av honom/henne själv eller av en annan 
tävlande har blivit felaktigt bedömt eller noterat, kan han/hon lämna ett bestridande. 
Ett sådant bestridande måste göras omedelbart när resultatet meddelas. Omtolk-
ning eller ommätning är tillåtet. Inget bestridande får accepteras efter att tavlan har 
hanterats av skytten eller blivit borttagen från banan.

(a) En bestridandeavgift, inte överstigande 10  får tas ut av alla skyttar som gör 
bestridanden. Avgiften tas in innan den första omkontrollen av det bestridda re-
sultatet görs. Om den tävlandes bestridande godkänns vid någon punkt i kedjan 
av omkontroller, skall avgiften återbetalas. Om bestridandet förloras skall avgif-
ten ingå i tävlingens allmänna avkastning. Tävlingsledarens, juryns eller offi cielle 
domarens beslut är slutgiltiga i en WA1500-tävling.

(b) När tavlorna markeras i tavelställen eller på en särskilt anvisad plats bakom 
skjutplatserna och markeringen av ett skott bestrids skall skjutledaren omedel-
bart tillkalla tävlingsledaren, juryn eller den offi cielle domaren som skall markera 
tavlan. Om nödvändigt, för att undvika att fördröja matchen, kan den bestridda 
tavlan ersättas med en ren tavla och matchen fortsätta. Tävlingsledaren, juryn 
eller den offi cielle domaren skall markera tavlan så snart som möjligt och med-
dela skytten.

(c) När tavlor markeras i sekretariatet görs en omkontroll av tävlingssekreteraren 
(under förutsättning att denne inte tidigare markerat eller kontrollerat tavlan) och 
tävlingsledaren, juryn eller den offi cielle domaren i den ordningen.

(d) Resultatlistebestridanden (resultatdiskrepans) kan göras av den tävlande under 
bestridandetiden.

(e) Tävlingsledaren kan efter eget gottfi nnande omkontrollera vilken som helst täv-
landes tavla genom ett administrativt bestridande. Ett sådant bestridande måste 
göras inom den anslagna bestridandetiden och kontrolleras av juryn. För ytter-
ligare beskrivning av verksamheten i tävlingssekretariatet, se kapitel 11.

M.17.2 Protester
En tävlande kan formellt protestera mot:

(a) En orättvisa som den tävlande känner har gjorts honom/henne, utom vad gäller 
markering, vilket kan bestridas enligt regel 17.1.

(b) Förhållandena under vilka en annan tävlande har tillåtits skjuta.
(c) Utrustningen som en annan tävlande har tillåtits använda.

M.17.3 Hur man protesterar
En protest måste initieras omedelbart när den händelse som protesten gäller inträffar. 
Om den följande processen inte följs blir protesten automatiskt ogiltig:

(a) Framför klagomålet muntligen till skjutledaren eller tävlingssekreteraren. Om inte 
nöjd med dennes beslut,

(b) framför klagomålet muntligen till tävlingsledningen, juryordföranden eller den 
offi cielle domaren. Om inte nöjd med dennes beslut,

(c) lämna in en skriftlig protest till tävlingsledningen, juryordföranden eller den of-
fi cielle domaren med alla fakta i fallet. En sådan skriftlig protest måste lämnas 
in inom 12 timmar från den händelse protesten gäller.

(d) Tävlingsledningen, juryordföranden eller den offi cielle domaren skall sedan inom 
48 timmar efter mottagandet lämna protesten, med ett komplett faktaunderlag, 
vidare till den nationella WA1500-organisationen.
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M.17.4 Bestridanden och protester i lagmatcher
Måste göras av lagkaptenen. Lagmedlemmar som anser att de har skäl att bestrida 
eller protestera skall framföra fakta till lagkaptenen, som gör det offi ciella bestridandet 
eller den offi ciella protesten om han/hon känner att en sådan åtgärd är berättigad.
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M.18 WA1500 rekord
Observera: För att rekord skall erkännas snabbt skall tävlingssekreteraren insända 
”WA1500 Record Reporting Forms” till WA1500, efter att de certifi erats av juryn. 
Världsrekordsblanketter mailas till arrangörer av WA1500 registrerade tävlingar från 
WA1500 exekutivkommitté.

M.18.1 Var världsrekordresultat kan skjutas
Resultat som kan erkännas som världsrekord måste vara skjutna i WA1500 eller 
nationellt registrerade tävlingar enligt defi nitionen i regel 1.7, § (a), (b), (c) och (d). 
Världsrekord måste godkännas av WA1500 före att de deklareras som offi ciella. Re-
sultat skjutna under re-entrymatcher är inte tillåtna.

M.18.2 Resultat som kan användas
Resultat måste vara kompletta resultat från en hel programenlig match. Etappresultat 
eller resultat från endast en del av en match får inte användas för rekord.

M.18.3 Resultat för individuella världsrekord
Sådana resultat måste vara skjutna i individuella matcher. Inga resultat skjutna i en 
lagmatch kommer att övervägas att godkännas som individuellt rekord.

M.18.4 Resultat för landslagsrekord
Sådana resultat måste vara skjutna i lagmatcher där laganmälan gjorts och de indivi-
duella lagmedlemmarna är utsedda innan teammatchen startar. Inga kombinationer av 
individuella matchresultat kommer att övervägas att godkännas som landslagsrekord.

Alla medlemmar i laget måste vara medlemmar i samma skyttefederation eller sam-
ma förening. Världsrekord kommer att erkännas endast när den tävlande deltagit i 
en sådan match.

M.18.5 Matcher där världsrekord noteras
Världsrekord skall noteras för individuella resultat i de skjutningar som stipuleras i 
kapitel 7. Separata rekord skall noteras för resultat skjutna med revolvrar och se-
miautomatiska pistoler. Två- och fyrmannalagsrekord noteras endast för WA1500 – 
60skottstävlingen, urplockad från WA1500 – 150skottstävlingen eller i en lagmatch 
såsom den beskrivs i kapitel 12. Världsrekord noteras för resultat skjutna i både 
Revolver och Semiautomatisk pistol.

M.18.6 Delade rekord
Särskiljningsregler bortom användandet av numeriska resultat inklusive X-räkning 
skall inte användas för Världsrekord. Delat rekord-status skall beviljas för individer 
eller lag när deras resultat tangerar ett nationellt rekord.

M.18.7 Svenskt rekord, landsdelsrekord och kretsrekord
Svenskt rekord, landsdelsrekord och kretsrekord individuellt noteras i enlighet med 
reglerna i 18.1-18.6 ovan och i vapengrupperna enligt 3.1, 3.2, 3.4-3.7 och 3.9 ovan. 
Svenskt rekord för landslag noteras enligt 18.4 ovan. Svenskt rekord, landsdelrekord 
och kretsrekord 2-manna föreningslag noteras för lag enligt 2.4 a ovan och utgörs 
av Match 5 i R1500 respektive P1500 och kan sättas på tävlingar enligt 18.1 ovan.

Vid överträffande eller tangering av Svenska rekord skall protokoll upprättas och 
snarast insändas till SPSF för godkännande.
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För rekord inom landsdelar och kretsar åligger det respektive landsdels AU respektive 
kretsstyrelse att utfärda bestämmelser. Protokoll avseende sådant rekord insänds 
av AU respektive kretsstyrelse till SPSF för registrering.
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M.19 Tävlandes uppgifter och ansvar

M.19.1 Disciplin
Det är varje tävlandes plikt att ärligt samarbeta med tävlingsledningen i ansträngning-
arna att genomföra en säker och effektiv turnering. Tävlande förväntas att omedelbart 
uppmärksamma relevant funktionär på brott mot regler för säkerhet eller sportslighet. 
Underlåtenhet av en tävlande att samarbeta i sådana ärenden, eller att vittna när 
denne är inkallad till det i något fall beroende på brott mot dessa regler kan resultera 
i att den sagde tävlande kan anses vara medhjälpare till regelbrottet (se regel 9.19).

M.19.2 Kännedom om program
Det är den tävlandes ansvar att vara bekant med programmet. Funktionärer kan 
inte hållas ansvariga för att en tävlande misslyckats med att få tag i och bekanta 
sig med programmet.

M.19.3 Behörighet
Det är den tävlandes plikt att starta endast i de aktiviteter där denne är behörig och 
att anmäla sig i rätt klass.

M.19.4 Tävlande skall markera
De tävlande skall agera markörer när tävlingsledaren begär det, förutom att ingen 
tävlande får markera sin egen tavla. Se även regel 14.15.

M.19.5 Tävlande från samma klubb
När de tävlande markerar får ingen tävlande markera tavlorna för en tävlande från 
samma klubb.

M.19.6 Klassifi kation
Det är den tävlandes plikt att känna till sin aktuella klassifi kation, när ett klassifi ce-
ringssystem används. Tävlande kan kontrollera sin klassifi kation för revolver och 
pistol på WA1500 hemsida. Förutom när annat anges i dessa regler får en tävlande 
inte använda sin pistolklassifi kation i en revolvermatch och inte heller sin revolver-
klassifi kation i en pistolmatch.

M.19.7 Individuell anmälan
I individuella matcher är det den tävlandes plikt att göra sin egen anmälan på blan-
kett och på det sätt som föreskrivits för turneringen. Fel på grund av oläslighet eller 
felaktigt ifyllande av formulär är endast den tävlandes ansvar. WA1500-medlemmar 
skall använda samma namnstavning och adress på alla anmälningar. Tävlingssekre-
tariatet behöver inte korrigeringar efter anmälningstidens utgång.

M.19.8 Gruppindelningsbiljett
Det är den tävlandes åliggande att skaffa sina gruppindelningsbiljetter för varje match 
(eller konsultera gruppindelningsbulletinen) i god tid för att kunna anmäla sig i rätt tid 
på rätt plats för att skjuta varje match. Det är inte funktionärernas ansvar att låta kalla 
de tävlande för att få dem till skjutplatsen. Tävlande skall när de tar emot gruppindel-
ningsbiljetter kontrollera dessa när det gäller den tävlandes nummer och att inte skjut-
tidstilldelningarna interfererar. Fel skall omedelbart anmälas till tävlingssekretariatet.
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M.19.9 Anmälan på skjutplats
Tävlande skall anmäla sig på sina tilldelade skjutplatser omedelbart när skjutlaget 
ropas upp av skjutledaren. Rätt vapen och ammunition för den aktuella matchen 
skall vara i ordning och i säkert skjutskick. Tid skall inte tilldelas för vapenreparatio-
ner, siktessotning, siktesjustering eller letande efter saknad utrustning efter det att 
skjutlaget ropats fram till skjutplatserna.

M.19.10 Tidtagning
Tiden för att skjuta en serie (inom den offi ciella tidsgränsen) är skyttens ansvar. 
Skjutledare skall inte tillkännage tid under pågående skjutning.

M.19.11 Laddning
Ingen tävlande får ladda en revolver eller pistol förutom på skjutplatsen efter att kom-
mandot ”LADDA” har getts av skjutledaren.

M.19.12 Eld upphör
Tävlande skall omedelbart åtlyda detta kommando genom att göra patron ur på re-
volvern eller pistolen, oavsett om de har skjutit färdigt serien eller inte. Även om tryck 
har lagts på avtryckaren måste trycket släppas så att skottet inte går av.

M.19.13 Kontrollera resultat
Det är de tävlandes åliggande att kontrollera sina resultat såsom de är skrivna på 
resultatkortet och signera sitt resultatkort vid slutet av en match. När markering görs 
i sekretariatet måste de tävlande raskt kontrollera den preliminära resultatlistan och 
uppmärksamma på fel inom den för turneringen specifi cerade tiden. Underlåtenhet 
att kontrollera resultaten inom tidsgränsen förverkar rätten att bestrida.

M.19.14 Lämna skjutplatsen
Det är den tävlandes åliggande att raskt lämna skjutplatsen vid skjutlagets slut. När 
skjutplatsen lämnas skall revolvern eller pistolen vara oladdad och hölstrad.

M.19.15 Kontrollera anslagstavlan
Det är alla individuellt tävlandes och lagkapteners ansvar att kontrollera anslagstavlan 
mellan varje match. Sekretariatet måste omedelbart uppmärksammas på synbara 
fel. Slutliga resultatlistor skall kontrolleras och sekretariatet uppmärksammas på skill-
nader mellan preliminära och slutliga resultatlistan. Tävlingsledarens meddelanden 
fi nns på anslagstavlan och har samma verkan som villkor tryckta i tävlingsprogram-
met (inbjudan). Det är de tävlandes åliggande att göra sig bekanta med alla sådana 
tävlingsledarens meddelanden.

M.19.16 Resultatkort måste signeras
När markeringen är klar skall markören addera skottens valör och fylla i summan på 
resultatkortet samt signera kortet. Skytten kontrollerar valören på individuella skott 
och signerar kortet. Om en tävlande eller en lagkapten lämnar skjutplatsen utan att 
signera resultatkortet tillåts inga protester. Om den tävlande eller lagkaptenen väljer 
att bestrida, skrivs ”bestrids” istället för lagkaptenens signatur. Lagkaptenen verifi erar 
och signerar resultatkort i lagmatcher.
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M.19.17 Ansvar
Det skall vara den tävlandes ansvar:

(a) Att all utrustning uppfyller alla regler och matchspecifi kationer i alla matcher där 
utrustningen kommer att användas.

(b) Att den tävlandes skjutställning uppfyller reglerna.
(c) Att den tävlande har full kännedom om de regler under vilka matchen skjuts.
(d) Att åtlyda varje varning som har getts av tävlingsfunktionär eller domaren för ett 

smärre regelbrott, och att acceptera en diskvalifi kation beordrad för ett avsiktligt 
brott mot reglerna.

(e) Att försäkra att hans/hennes tavla inte medvetet är ändrad på något sätt.
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M.20 Wa 1500 Precision Pistol Competition 
klassning

M.20.1 Klassad skytt
Är alla individer som är offi ciellt klassade av WA1500.

Tävlande kan verifi era sin klassning i både revolver och semiautomatisk pistol på 
WA1500 webbplats.

M.20.2 Oklassad skytt
Är en tävlande som inte har en gällande WA1500 PPC-klassning. Sådan tävlande 
skall tävla i sin första tävling i den klass som är lämplig i förhållande till hans/hen-
nes resultat.

När skytten har skjutit sin första tävling skall denne inte längre anses som oklassad. 
Om en skytt har 1 klassning, t.ex. för pistol 1500, skall den klassningen användas 
alla hans/hennes matcher listade i regel 3.1-3.9.

Efter den första matchen i Revolver 1500 (regel 3.1) skall klassningen separeras.

M.20.3 Klassning
PPC-klassning görs endast för de individuella WA1500-medlemmar som är behö-
riga enligt kapitel 2.

Tävlande kan verifi era sin klassning i både revolver och semiautomatisk pistol på 
WA1500 webbplats.

M.20.4 Matcher använda för individuell klassning
Resultat som skall användas för revolver- och semiautopistolklassning och återklass-
ning är de som skjutits individuella matcher i både inom- och utomhus WA1500-
tävlingar såsom de defi nieras i regel 1.6.

M.20.5 Kompilation av resultat för klassningsgenomsnitt
Resultat skjutna i kompletta matcher av program listade i kapitel 7 skall användas 
för att fastställa en tävlandes klassning. Tävlande kan verifi era sin klassning i både 
revolver och semiautomatisk pistol på WA1500 webbplats.

M.20.6 Klassningsbevis saknas
Det är den tävlandes ansvar att verifi era den offi ciella WA1500-klassningen och att 
lägga fram klassningsbevis när så begärts. En tävlande kommer att gå in i en täv-
ling under sin korrekta klassning och skjuta hela turneringen i den klassen. Skulle 
det under en turnering upptäckas att en tävlande har startat i en klass lägre än sin 
nuvarande tillhörighet skall resultatlistan rättas så att den visar den korrekta klass-
ningen för hela turneringen.

Denna regel gäller klassningen för både revolvrar och semiautomatiska pistoler.

M.20.7 För gammal klassning och för gamla resultat
All klassning och alla resultat utom High Master och Master blir ogiltiga om skytten 
inte skjuter i WA1500 PPC åtminstone en gång under 3 på varandra följande kalen-
derår. High Master- och Master-klassning och –resultat blir ogiltiga om skytten inte 
skjuter i WA1500 PPC åtminstone en gång under 5 på varandra följande kalenderår.
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M.20.8 Överklagan
En tävlande som har skäl att tro att han/hon är felaktigt klassad får lämna in en över-
klagan till WA1500, uppgivande alla väsentliga fakta.

M.20.9 Protester
En person som tror att en annan tävlande har blivit felaktigt klassad får lämna in en 
protest till WA1500, uppgivande alla väsentliga fakta.

M.20.10 Lagklassning
Lag klassas genom att beräkna ”laggenomsnittet”, baserat på klassningen av varje 
enskild skjutande medlem av laget. För att beräkna detta ”laggenomsnitt” används 
nyckeltalen för de olika klasserna enligt tabell 1, då lagets totalsumma divideras med 
antalet skjutande medlemmar i laget. Varje bråkdelssiffra ”laggenomsnittet” på ½ eller 
mer placerar laget i nästa högre klass. ”Laggenomsnittet” klassar laget som en en-
het, men påverkar inte på något sätt klassningen av de enskilda lagmedlemmarna. 
Denna tabell skall användas för att klassa både revolver- och pistollag.

Tabell 1 Lag

Klass Nyckeltal
High Master 5

Master 4

Expert 3

Sharpshooter 2

Marksman 1

M.20.11 Rapportering av resultat
WA1500-tävlingsarrangör (se regel 1.6) skall till WA1500 rapportera alla individuella 
resultat skjutna enligt program beskrivna i kapitel 7. Resultat skall rapporteras som 
sammanräknade resultat för alla skjutna matcher av en tävlande. Resultaten inrap-
porteras av varje arrangör så snart som turneringen är klar.

M.20.12 Individuell klassning
Följande tabell skall användas för att fastställa en skytts revolver- och pistolklassning.

Tabell 2 individuellt

Klass Poäng
High Master 1476 till 1500

Master 1440 till 1475

Expert 1379 till 1439

Sharpshooter 1290 till 1378

Marksman 0 till 1289

M.20.13 Fastställande av klassning
En skytt blir offi ciellt klassad av WA1500 när resultat av 300 skott har blivit inrappor-
terade. Tävlande kan verifi era sin offi ciella klassning på WA1500 webbplats.
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M.20.14 Omklassning
En skytt som har blivit klassad av WA1500 i antingen Revolver- eller Pistolgrenen 
blir omklassad enligt följande:

(a) Ett register över resultat från alla genomförda (se regel 19.9) WA1500-tävlingar 
(utom hemmabanetävlingar), skjutna av en klassad skytt, fi nns i WA1500-data-
basen.

(b) När en turnering om minst 150 skott är insänd, kontrolleras den tävlande avse-
ende klassning. Om två resultat är mottagna som är högre än skyttens klassning 
skall skytten placeras i den klass som motsvarar det lägre av dessa resultat. Inget 
genomsnitt skall räkas ut. Om exempelvis ett Expertresultat inkommer för en skytt 
som nu är klassad som Marksman förses det resultatet med en fl agga. Om ett 
senare Sharpshooterresultat är mottaget, blir skytten omklassad som Sharps-
hooter. Då Expertresultatet fortfarande är högre än hans/hennes nya klassning 
behövs det bara ett Expertresultat eller högre för att omklassa honom/henne till 
Expert.

(c) En tävlande som tror att hans/hennes klassning är för hög kan sända in en be-
gäran till WA1500 administrativa stab om att hans/hennes klassning sänks. En 
sådan skytt måste stanna i den aktuella klassen tills åtminstone 450 skott skjutna 
efter hans/hennes senaste klassning eller omklassning har insänts till hans re-
gisterpost. När genomsnittet av dessa skottplacerar skytten i en lägre klass skall 
skytten omklassas enligt detta. Då en skytt som på detta sätt har blivit nerklassad 
och som genom resultat skjutna i WA1500-tävlingar återtagit sin tidigare klass-
ning, då skall den klassningen anses som slutgiltig och skytten skall behålla den 
förtjänade klassningen tills han/hon omklassas till en högre klass.
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