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§1

Uppgift

Sveriges Metallsilhuett Förbund – SMF – har till uppgift att främja utbredningen av
Metallsiluhettskytte och att höja skjutskickligheten hos svenska skyttar samt ge möjlighet till
ett framgångsrikt nationellt och internationellt deltagande och därigenom hävda Sveriges
anseende som skyttenation.

§2

Anslutning

Internationellt är Sveriges Metallsilhuett Förbund ansluten till EMSSA – European Metallic
Silhouette Shooting Association och IMSSU – International Metallic Silhouette Shooting
Union.

§3

Medlemskap

Föreningar:
En förening kan beviljas medlemskap i förbundet efter uppvisande av organisationsnummer
och att föreningens stadgar inte strider mot förbundets stadgar.
Föreningarnas uppgift är att skapa sådana förutsättningar att den enskilde skytten får
möjlighet att utveckla sin skytteteknik och hävda sig i nationellt och internationellt skytte.
Medlemmar som är anslutna till en förening har förbundit sig till att följa förbundets och
föreningens stadgar och regler.
Det åligger föreningarna, genom sitt och sina medlemmars anslutning till förbundet:
 att följa förbundets stadgar och reglemente.
 att senast 31 januari på blankett lämna in en sammanställning på vilka medlemmar
som kvalificerat sig för förbundets kompetenskrav.
 att senast 31 januari lämna in en årsrapport från det gångna året samt bifoga en aktuell
medlemslista på föreningens medlemmar.
Direktanslutna medlemmar:
Samtliga aktiva skyttar ska ansluta sig direkt till SMF. Som aktiv skytt räknas den som deltar
i av SMF sanktionerad tävling mer än en gång.
Det åligger sådan direktansluten medlem:
 att följa förbundets stadgar och reglemente.
1

STADGAR Sveriges Metallsilhuett Förbund

Medlemskap i förbundet kan endast sökas av svensk medborgare. Ansökan ska vara skriftlig
och godkännas av styrelsen eller den styrelsen utser. Medlem kan vara aktiv eller junior.
Medlem kallas junior från det kalenderår vederbörande fyller 14 år och till och med det
kalenderår vederbörande fyller 18 år. Medlemskap gäller från det medlemsavgiften är helt
betald. Junior medlem har ej rösträtt. Som medlemskort gäller av förbundet utgivet
klassificeringskort.
Medlem som under föregående kalenderår inte helt betalat medlemsavgiften, eller som genom
oriktiga uppgifter erhållit medlemskap, eller som motarbetar förbundets intressen eller på
annat sätt missbrukar sitt medlemskap, utesluts ur förbundet och medlemskapet upphör
omedelbart.

§4

Osportsligt uppträdande

Medlem som under tävling uppträder sprit- eller drogpåverkad diskvalificeras och avvisas
omedelbart från tävlingen. Vid upprepad förseelse utesluts medlem från förbundet under tid
som fastställts av styrelsen. Osportsligt uppträdande behandlas på samma sätt.

§5

Medlemsavgift

Medlemsavgift betalas senast 14 dagar efter årsmötet. Avgiften för nästa kalenderår fastställs
av årsmötet.

§6

Hedersledamot

Till hedersledamot i förbundet kan årsmötet på förslag från styrelsen utse medlem som på ett
utomordentligt sätt främjat förbundets syften, eller som utmärkt sig med framstående
skytteprestationer.

§7

Beslutande organ

Förbundets beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.
Beslut på årsmöte eller extra årsmöte fattas med enkel majoritet om inte annat anges i dessa
stadgar. Ansluten förening har en grundröst för varje år föreningen varit ansluten till SMF.
Antalet grundröster ska sedan multipliceras med summan av röstetalet för samtliga aktiva
skyttar anslutna till föreningen för att räkna ut föreningens totala röstetal. Röstetalet för en
aktiv skytt utgörs av antalet år som aktiv skytt multiplicerat med antalet genomförda
mästerskap (SM x 1 + NM x 2 + EM x 3 + VM x 5). Styrelsen till ansluten förening ska
utfärda fullmakt för den som företräder föreningens röster vid årsmöte. Direktansluten
medlem som inte är medlem till någon ansluten förening har en röst. Hedersledamot har alltid
två röster. Fullmakt för annan medlem (förening, direktansluten medlem eller hedersledamot)
är inte giltig. Det åligger styrelsen att föra röstlängd att tillämpas vid årsmöte.
Beslut i styrelsen fattas med enkel majoritet där varje ordinarie ledamot har en röst. Suppleant
som ersätter en ordinarie ledamot som inte deltar har en röst. Tjänstgörande ordförande har
utslagsröst vid lika röstetal. Fullmakt är inte giltig.

§8

Verksamhets- och räkenskapsår
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SMF:s verksamhets- och räkenskapsår omfattar kalenderåret.

§9

Årsmöte

Årsmöte hålls varje år i februari/mars. Styrelsen utfärdar skriftlig kallelse till medlemmarna
med brev, elektronisk post eller på hemsidan senast 30 dagar före årsmötet. Förslag till ärende
att behandlas vid årsmötet ska vara skriftligen med brev eller elektronisk post styrelsen
tillhanda senast 14 dagar före årsmötet. Endast medlemmar har rätt att skicka in förslag.
Beslut som fattas ska vara enligt IMSSU:s och SMF:s stadgar och bestämmelser. Beslut fattas
med enkel majoritet om inte annat anges.
Vid årsmötet ska följande ärenden förekomma:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

§10

Mötets öppnande och fastställande av dagordning för mötet.
Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.
Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera mötets protokoll,
samt val av rösträknare för mötet.
Föredragning av verksamhetsberättelse.
Föredragning av bokslut.
Föredragning av revisorernas berättelse.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar.
Fastställande av nästa års medlemsavgift och övriga avgifter för innevarande kalenderår.
Behandling av från styrelsen till årsmötet hänskjutna ärenden.
Val på ett år av ordförande i styrelsen.
Val på två år av halva antalet övriga ledamöter i styrelsen.
Val på ett år av två suppleanter i styrelsen.
Val på ett år av två revisorer och en suppleant för dessa som inte är valda till ordinarie
styrelseledamöter.
Val på ett år av ordförande samt en ledamot i valberedningskommittén.
Övriga frågor.
Mötets avslutande.

Extra årsmöte

Styrelsen kan besluta om att kalla till extra årsmöte, eller om en tredjedel av medlemmarna
kräver det. Extra årsmöte får bara behandla den eller de frågor som föranlett dess inkallande.

§11

Förbundets ansvar och ledning

Styrelsen är högsta beslutande organ mellan årsmötena. Styrelsen består av ordförande och 410 ledamöter samt högst två suppleanter valda av årsmötet. Val av ordinarie ledamöter sker
växelvis i 2-års intervaller med halva antalet ledamöter varje år. Styrelsen utser inom sig vice
ordförande, sekreterare, kassör och övriga funktionärer.
Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av antalet ledamöter deltar i mötet.
Det åligger styrelsen att;
-

Verkställa årsmötets beslut
Vara förbundets dagliga ledning
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-

§12

Utse tävlingsledare till landskamper, NM, EM och VM
Tillsätta kommittéer och utse personer för speciella uppdrag
Förvalta förbundets egendom
Bestämma dag för årsmötet och skicka ut kallelse
Bereda ärenden som ska avhandlas vid årsmöte
Besluta i bestraffningsärenden
Avgöra frågor om medlemskap i förbundet
Sanktionera och eventuellt förestå tävlingar
Senast 30 dagar före årsmötet avlämna erforderliga handlingar till revisorerna
Avhålla möten när ordföranden så påkallar eller när minst halva styrelsen så
bestämmer
Föra protokoll från styrelsens sammanträden
Svara för förbundets räkenskaper i överensstämmelse med allmänna
bokföringsgrunder
Granska och uppdatera reglemente för Metallsilhuettskytte
Föra medlemsmatrikel

Stadgeändringar

Stadgeändringar kan endast ske på ordinarie- eller extra årsmöte och ska vara upptagen på
dagordningen. För bifall till stadgeändring krävs 2/3 majoritet av antalet avgivna röster.

§13

Förbundets upplösning

Upplösning av förbundet kan endast ske på ordinarie årsmöte med 2/3 bifall av antalet
avgivna röster vid två på varandra följande ordinarie årsmöten.
Beslut om upplösning ska innehålla föreskrifter om användning av förbundets tillgångar för
skyttefrämjande ändamål. Sammanslutning med andra organisationer anses inte som
upplösning av förbundet.

IMSSU Sverige
Sveriges Metallsilhuett Förbund
Officiell adress:
Sveriges Metallsilhuett Förbund
Tom Jonsson
Skallören 126
891 96 Arnäsvall
e-post: tom.jonsson@telia.com
Tel. 0703221516
Kassör:
Ulf Strömberg
e-post: ulf@smeko.se
Tel. 0702243924
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IMSSU Sverige
Sveriges Metallsilhuett Förbund

Reglementet är en översättning av ”1994 IMSSU OFFICIAL RUELS” från INTERNATIONAL METALLIC SILHOUHETTE
SHOOTING UNION.
Översättning:
Enhandsvapen: Kjell Tillman och Axel Nordenfelt. Pernilla Lindberg Tom Jonsson
Gevär: Peter Norberg och Axel Nordenfelt. Pernilla Lindberg Tom Jonsson
Textbearbetning: Axel Nordenfelt. Pernilla Lindberg Tom Jonsson
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SMF ALLMÄNT:
För att bli en godkänd tävling måste sanktion ansökas hos SMF. I inbjudan ska hänvisning
ske till den av SMF utgivna Metallsilhuett-regelboken. Dessutom ska en inbjudan till
tävlingen skickas till SMF. Senast 30 dagar efter tävlingens slut, ska resultatlistan och en
avgift på 10 kronor per start skickas till SMF.
Vid alla av SMF godkända tävlingar, ska skyttens klassificeringskort alltid uppvisas och
lämnas vid anmälan.
För att få delta i godkända tävlingar, måste skytten vara medlem i SMF.
I SMF är skytt junior från det kalenderår vederbörande fyller 14 år och till och med det
kalenderår vederbörande fyller 18 år. Juniorklass gäller endast kategori Produktion .22
Vapen. Juniorskytt får även tävla i annan .22 Vapen kategori, men då gäller övriga
klassningsregler.
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OFFICIELLA REGLER FÖR IMSSU OCH SMF
ALLMÄNNA TEKNISKA REGLER FÖR ALLA DICIPLINER INOM
METALLSILHUETTESKYTTE

SEKTION I: ALLMÄNT
ÄNDAMÅL:
IMSSU fastställer tekniska regler för Metallsilhuettskytte som sport, så att tävlingar som
godtas av IMSSU ska ske i överensstämmelse med ett enhetligt regelsystem.
Ändamålet med all tävlan inom IMSSU är att fälla metallsilhuettfigurer med enhandsvapen
eller gevär (centralantändning, kantantändning, svartkrutsvapen m.m.).
Specificerade regler för varje tävlingsdisciplin behandlas i motsvarande SÄRSKILDA
TEKNISKA REGLER.
Målet med IMSSU är att uppnå en enhetlighet i tävlingsverksamheten över hela världen
inom metallsilhuettskytte och härigenom främja sportens utveckling.
IMSSU:s tekniska regler inkluderar dels ALLMÄNNA TEKNISKA REGLER, vilka är
gemensamma för alla discipliner inom metallsilhuettskyttet, dels SÄRSKILDA TEKNISKA
REGLER, vilka gäller specifikt för varje disciplin inom metallsilhuettskyttet.
ALLMÄNT OM REGLERNA:
IMSSU:s allmänna och särskilda tekniska regler är godkända och gällande under en
tidsperiod om minst fyra år, med början den 1 januari året närmast efter en
sommarolympiad. Förutom under speciella omständigheter, ändras inte IMSSU:s regler
under denna fyraårsperiod.
MÄSTERSKAP:
Genomgående i denna regelsamling, kallas tävlingar under överinseende av IMSSU för
IMSSU-Mästerskap. Tävlingen som refereras till som Världsmästerskapen är det
viktigaste IMSSU-Mästerskapet.
IMSSU:s regler ska gälla för alla IMSSU-Mästerskap.
IMSSU rekommenderar att IMSSU:s regler tillämpas vid varje tävling där IMSSU:s
discipliner förekommer, inklusive tävlingar anordnade på nationell nivå.
IMSSU rekommenderar att Kontinentala Mästerskap anordnas vartannat år, alternerande
med Världsmästerskapen.
IMSSU:s tekniska delegater, tillsammans med tävlingsledare, banchefer och
jurymedlemmar utsedda av organisationskommittéerna för de olika disciplinerna, ska
inspektera banor och utrustning vid IMSSU-Mästerskap. De kan godkänna smärre
avvikelser från specifikationerna i IMSSU:s regler vilka inte kommer i konflikt med syftet
och tanken bakom IMSSU:s regler och föreskrifter.
Under Mästerskap ska tävlingsjury och/eller banchefer besluta om alla fall vilka inte
omfattas av dessa regler.
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Inför ett Mästerskap ska en organisationskommitté bildas vilken ansvarar för förberedelser,
administration och genomförande av Mästerskapet.
Organisationskommittén får endast bestå av representanter från värdlandet.
Representant(er) från IMSSU får inbjudas som tekniska rådgivare, dock utan rösträtt.
En banchef och lämpliga assisterande banchefer och/eller domare utsedda av
organisationskommittén är ansvariga för de tekniska aspekterna på de individuella
disciplinerna.
På internationell nivå ska alla kommandon på skyttelinjen ges på Engelska.
KLASSER:
Mästare, andra- och tredjeplaceringar bestäms av skjutresultat, oavsett klass. När dessa
tävlande har plockats ut från sina respektive klasser, bestämmer de nu högsta resultaten
klassvinnare inom klassificeringssystemet.
Indelning sker i tre (3) klasser; International, A och B i enlighet med definitioner i särskilda
tekniska regler.

SEKTION II: SÄKERHET
ALLMÄNT:
IMSSU:s regler fastslår endast specifika säkerhetskrav från IMSSU att användas vid
IMSSU-Mästerskap. Nödvändiga och speciella säkerhetsföreskrifter för skjutbanor är olika
från land till land. På grund av dessa skillnader fastslås inom detta regelverk endast
grundläggande detaljer. Säkerheten vid en skjutbana beror i stor utsträckning på lokala
förhållanden och extra säkerhetsregler kan fastställas av organisationskommittén, vilken
bär ansvaret för säkerheten. Beaktande av allmänt accepterad säker vapenhantering samt
nedanstående punkter rörande säkerheten, ges högsta prioritet vid varje tävling
sanktionerad av IMSSU. Tävlingsledaren har det primära ansvaret för tävlingens
genomförande, men säkerheten är varje individs ansvar, såväl skytt, observatör och
funktionär. Säk B för civiltskytte gäller i Sverige.
Om säkerheten hotas, kan en jurymedlem eller banfunktionär avbryta skjutningen när som
helst. Skyttar och lagfunktionärer måste omedelbart göra banfunktionärer uppmärksamma
på situationer som kan vara farliga eller som kan orsaka en olycka.
DISKVALIFICERING:
En tävlande måste avbryta under laddningstid eller eldgivningstid om hans eller hennes
agerande utgör ett direkt hot mot säkerheten för sig själv eller någon annan person.
Säkerheten är den enda anledningen till att en tävlande får avbrytas under eldgivningstid.
Tävlingschef, skjutfunktionärer eller domare har befogenhet att omedelbart diskvalificera
skytt, vars uppträdande utgör ett hot mot sin egen eller annans säkerhet.
SKYDD:
Ögon- och hörselskydd är obligatoriska och ska ovillkorligen bäras av alla tävlande,
observatörer, skjutfunktionärer, domare och varje person på den avdelade skyttelinjen. De
rekommenderas att ögonskydden är försedda med sidoskydd.
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FÖRFLYTTNING AV VAPEN:
Vid kommandot ”Patron ur, lägg ner vapen” (Make your firearms safe) ska skyttarna
omedelbart placera sina vapen säkert, dvs. oladdade och med öppen mekanism.
Det rekommenderas att placera och transportera vapnet i en låda, antingen utan lock eller
med ett genomskinligt lock, mellan skjutplatserna.
Skyttarna får inte hantera sina vapen förrän kommandot ”Ladda” (Load) har getts. Vapnet
ska vara synligt under hela skjuttiden, så att säkerheten hela tiden kan verifieras av
banchef, domare eller annan person.
MYNNINGSKONTROLL:
Från den tidpunkt då ett vapen placeras vid skjutplatsen, till dess det flyttas därifrån, ska
mynningen hela tiden peka i skjutriktningen.
Inte vid något tillfälle under laddnings- eller eldgivningsmoment är det tillåtet att med
vapnet peka på någon kroppsdel, på sig själv eller på någon annan person.
När skytt är i skjutposition får ingen del av skyttens kropp befinna sig inom det riskområde
som utgörs av en tänkt kon i skjutriktningen, från mynningen 45 grader över, under, till
höger och till vänster om pipans centrumlinje.

Under eldgivning får vapnets mynning inte rekylera förbi vertikallinjen.
VAPENHANTERING:
Vid skjutplatsen måste alla vapenmekanismer vara öppna, utom efter det att kommandot
”Ladda” (Load) har getts. Vapnen får inte hanteras mellan skjutomgångarna, vilket är ett
säkerhetskrav för personer på skyttelinjen, såväl som för figuruppsättarna. Skulle ett skott
avlossas före kommandot ”Ladda” (Load) eller efter kommandot ”Markera” (Range is
clear), diskvalificeras skytten för ett år. Skulle ett skott avlossas efter kommandot ”Eld
upphör” ”Patron ur, lägg ner vapen” (Cease fire, make your firearms safe) men före
kommandot ”Markera” (Range is clear), döms det som ett förlorat skott.
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”STÄNKANDE” SKJUTVAPEN:
Tävlingsledare har befogenhet att ge skjutförbud för vapen som stänker kulrester. Den
tävlande får ersätta vapnet med ett annat vapen som måste klara vapenkontrollen för den
kategori som avses. Tävlingens genomförande får dock inte försenas.
AMMUNITION:
Den tävlande har ansvaret att endast använda ammunition som är säker att avfyras i det
vapen för vilken ammunitionen är laddad. Tävlingsledaren har befogenhet att förklara en
ammunition för icke säker och förbjuda dess användning. Eftersom det inte finns någon
standard för de populära ”Wildcat” och ”Improved” patronerna, är det upp till den tävlande
att visa omdöme och sunt förnuft vid utprovning av laddningar.
AVTRYCKARE:
Avtryckare som har justerats lätta har en benägenhet till ofrivilliga avfyrningar, och det är
inte tillåtet. Detta kan normalt testas genom att spänna avfyrningsmekanismen på det
oladdade vapnet och ge det ett kraftigt slag med handflatan på kolven. Skulle upphaket
släppa, är vapnet inte tillåtet att använda i tävlingen. Oaktat ovannämnda förfarande, kan
en tävlingsledare diskvalificera ett vapen om det visar sig vara osäkert, oavsett orsak.
ELDAVBROTT:
Ett klickskott ska betraktas som en ”efterbrännare” och vapnet måste riktas, på ett säkert
sätt, i skjutriktningen i minst tio (10) sekunder efter avfyrningsförsöket. Det är inte säker
vapenhantering att öppna ett vapen omedelbart efter ett klickskott.

SEKTION III: FIGURER
OFFICIELLA FIGURER:
Kvaliteten och dimensionerna på alla figurer kontrolleras av de tekniska delegaterna före
ett IMSSU-Mästerskap. Endast figurer i överensstämmelse med de godkända IMSSUmallarna får användas.
MATERIAL:
Av säkerhetsskäl rekommenderas att silhuettfigurerna är för Grovpistol (Big Bore)
tillverkas av ”Hardox” eller motsvarande stålkvalitet. Användande av ”Hardox” eller
motsvarande stålkvalitet är obligatoriskt för Fältpistol-silhuetterna (Field Pistol) och för
kycklingarna i Grovpistol (Big Bore).
FÖTTER:
”Fötterna” som silhuettfigurerna står på, bör vara gjorda av samma stålmaterial och
tjocklek som figurerna. ”Fötterna” ska svetsas på figurerna såsom beskrivs i de särskilda
tekniska reglerna.
SILHUETTMALLAR:
Dimensionerna på de fyrkantiga rutorna varierar mellan kategorierna. Se SÄRSKILDA
TEKNISKA REGLER för respektive kategori.
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SEKTION IV: SKJUTBANESTANDARD - MÅLUPPSTÄLLNING
ALLMÄNT:
En metallsilhuettbana består av fyra olika måluppsättningar med figurer av olika djur.
Målen placeras i grupper om fem. Det rekommenderade avståndet mellan figurerna är
detsamma som figurens bredd. Banan kan vara enkel i sitt utförande. Ofta kan existerande
gevärsbanor användas. Om så önskas kan figurerna placeras i en mer naturlig miljö,
exempelvis i en bäckravin. Träd och buskar behöver inte flyttas och skillnader i höjd över
eller under skyttelinjen är tillåtet.
Skjutvallar bakom figurerna är inte nödvändiga, om inte säkerheten kräver det.
SKYTTELINJEN:
Vid IMSSU-sankionerade Världs- och Kontinentala Mästerskap, måste skyttelinjen
skyddas mot regn. Standarden på skyttelinjen vi alla andra tävlingar, inklusive Nationella
Mästerskap, får bestämmas av varje land. Bakom skjutplatserna måste tillräckligt med
utrymme finnas så att funktionärer och jury kan fullgöra sina plikter.
Skjutplatsen för varje skytt får inte understiga 1,5 meters bredd och 2,5 meters längd
(4´11”x8´3”).
Figurgrupperna måste numreras eller färgmarkeras i enlighet med motsvarande
skjutplatsnummer eller färgmarkering. Dessa markeringar måste vara klart urskiljbara
genom hela tävlingen.
Rökning är inte tillåtet på skyttelinjen.
VINDFLAGGOR:
Vindflaggor rekommenderas på varje avstånd, men de får inte störa kulbanor och/eller
skyttens möjlighet att se figurerna vid riktning.
Vid Världs- och Kontinentala Mästerskap är vindflaggor obligatoriska.
Privata vindvisare är förbjudna.
FÄRG:
Silhuetterna bör målas med mattsvart färg. För vissa banor, där bakgrunden inte tillåter
tillräcklig möjlighet att identifiera figurerna, har värdklubben möjlighet att använda andra
matta färger för att förenkla figuridentifieringen.
Dock får inte figurernas färger ändras efter det att tävlingen börjat. Vid Världs- och
kontinentala Mästerskap måste bakgrundsförhållandena vara lika för alla tävlande.
På ett bestämt avstånd, måste alla figurer vara i samma färg.
PLACERING:
Alla silhuettfigurer placeras på ett jämnt underlag ovanför marken.
Alla silhuettfigurer, utom bockarna för Grovpistol (Big Bore), måste placeras så att bakre
delen av foten är kant i kant med bakre delen av underlaget.
INSKJUTNINGSFIGURER:
Inskjutningsfigurer av metall och med korrekt storlek och form, placerade på korrekta
avstånd med di stort sett samma bakgrund som tävlingsfigurerna, är obligatoriska vid
9
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Världs- och Kontinentala Mästerskap. Minst en inskjutningsfigur ska finnas vid varje
avstånd och figurerna ska vara fast fixerade.
KLAMRING:
Om en figur i en grupp måste fastsättas (klamras) p.g.a. vindförhållanden, måste alla
figurer på detta avstånd fastsättas. Målning av figurerna är då obligatoriskt efter varje
serie.

SEKTION V: TÄVLINGSFUNKTIONÄRER
JURY:
En jury består av tre eller fem personer. Två olika juryer är obligatoriska, en teknisk jury
och en protestjury. Dessa två juryer måste bestå av olika personer.
Organisationskommittén har bemyndigande att utse dessa juryer.
Minst två länder måste vara representerade vid Världs- och Kontinentala Mästerskap.
En jury ska råda, bistå och övervaka tävlingsfunktionärerna som utsetts av
organsiationskommittén.
Banfunktionärer och juryer genomför tävlingen i nära samarbete med varandra.
Banfunktionärerna är ansvariga för själva tävlingen medan juryer har en rådande och
övervakande roll. Banfunktionärerna och juryer ansvarar inför organisationskommittén
respektive IMSSU, och att tävlingen genomförs i överensstämmelse med IMSSU:s regler
och förordningar.
Alla banfunktionärer och jurymedlemmar måste känna till IMSSU:s regler och de ska
garantera att dessa regler efterlevs på ett ärligt och rättvist sätt under tävlingarna.
DISPYTER:
Dispyter måste avgöras med majoritetsbeslut av den tekniska juryn. Lagledare eller berörd
skytt kan överklaga den tekniska juryns beslut till protestjuryn. Protestjuryns beslut går inte
att överklaga vid IMSSU-Mästerskap.
JURYNS TILLGÄNGLIGHET:
En majoritet av varje jury måste alltid finnas tillgänglig vid skjutbanan under en tävling så
att, om nödvändigt, ett möte kan sammankallas och att ett beslut omedelbart kan fattas.
Ordförande i varje jury måste försäkra sig om att ett tillräckligt antal jurymedlemmar finns
närvarande.
JURYBESLUT:
Juryer måste besluta i alla ärenden som inte omfattas av IMSSU:s regler och förordningar.
Sådana beslut måste göras med tanke på IMSSU:s anda och syfte, samt befordras vidare
till IMSSU så att nödvändiga regler kan klargöras eller ändras. En jury får begära in
information från andra kunniga personer som underlag vid beslutsfattande.
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SEKTION VI: TÄVLINGSPROCEDURER OCH TÄVLINGSREGLER
SANKTIONERAD MATCH:
En sanktionerad match består av en 40-skottsomgång mot lika antal figurer uppsatta på
varje avstånd.
VAPENKONTROLL:
Vapen måste genomgå vapenkontroll innan tävlingsserie påbörjas. Ingen får vinna ett pris
med ett icke godkänt vapen. Vapenkontroll utförs av särskilt utsedda funktionärer.
När en skytts vapen kontrolleras, är en invändig inspektion inte obligatorisk, om det inte
finns anledning att tro att vapnet inte är i överensstämmelse med gällande regler. Om så
skulle vara fallet, kan den tävlande bli ombedd att plocka isär vapnet så mycket att en
visuell inspektion kan utföras av vapenkontrollanten. Vägrar den tävlande att åtlyda
ordern, är han/hon förbjuden att använda det aktuella vapnet vid tävlingen.
Endast den tävlande, eller av han/hon utsedd person, äger rätt att plocka isär och montera
ihop delar från den tävlandes vapen. Om vapnet inte överensstämmer med gällande
regler, får den tävlande inte starta med det berörda vapnet.
Vid Mästerskap kan tävlingsledaren begära in vapnen från första, andra och
tredjeplacerade skyttarna för inspektion som beskrivits härovan. Detta ska i så fall göras
så snart som det är praktiskt möjligt efter avslutad skjutning.
Endast ett (1) vapen per kategori får presenteras för vapenkontroll.
Samma vapen, pipa, kolvgrepp, sikten etc. måste användas genom hela serien, såvida
inte vapnet skulle sluta fungera enligt vad som beskrivs i SEKTION VI: Omskjutning.
PROVSKOTT:
Vid Mästerskapsmatcher ska den tävlande ges tillfälle till fem (5) provskott för varje
kategori han/hon tävlar i. Dessa fem (5) skott måste avlossas under en normal 2-minuters
skjutperiod. Skytten väljer själv vilken eller vilka av inskjutningsfigurerna han/hon vill skjuta
på.
Ingen övning är tillåten under ett Världs- eller Kontinentalt Mästerskap, förutom extra
aviserad övningsdag/ar samt de fem (5) provskott som är tillåtna före tävlingsserien.
Vid icke-mästerskapsmatcher är det upp till tävlingsledaren att besluta om provskott ska
tillåtas.
Om möjligt, bör provskotten ske i omedelbar anslutning till den serie för vilken provskotten
avfyras.
KOMMANDON:
Det finns fem kommandon som används av skjutledaren under en tävlingsserie. För att
uppnå enhetlighet och undvika förvirring bland de tävlande ska dessa kommandon
konsekvent användas av skjutledaren vid alla IMSSU-matcher.
1. ”Skyttarna klara” (Shooters to the line): Ges när banan är klar, för att uppmana
skyttarna att göra sig klara vid avsedd skjutplats. Vapnen får inte hanteras vid detta
tillfälle. De oladdade vapnen ska förvaras på ett säkert sätt, med öppen
mekanismen och väl synlig för domare och banfunktionärer.
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2. ”Ladda” (Load): Ges vid början av den tidpunkt då skytten bereder sig på att
skjuta. Efter detta kommando är det tillåtet att bl.a. justera och sota riktmedel,
blindavfyra och ladda. Skyttarna får inte hantera sina vapen innan kommandot
”Ladda” (Load), men före kommandot ”Eld” (Fire), bedöms detta som ett bomskott.
Skulle ett skott avlossas före kommandot ”Ladda”(Load), blir skytten diskvalificerad
för en tidsperiod av ett år.
3. ”Eld” (Fire): Ges vid slutet av den förberedande laddningsperioden och markerar
början på den 2-minuters period då det är tillåtet att avfyra fem skott.
4. ”Eld upphör” ”Patron ur, lägg ner vapen” (Cease fire, make your firearms
safe): Ges vid slutet av eldgivningsperioden. När detta kommando ges, ska
skyttarna omedelbart sluta skjuta och göra patron ur. Skyttarna måste göra vapnen
”säkra”, dvs. oladddade och med öppen mekanism, för inspektion av
banfunktionärer. Om en skytt skulle få svårigheter att omedelbart följa kommandot
ska han/hon omedelbart göra en funktionär eller domare uppmärksam på att så är
fallet. Skott som avfyras efter kommandot ”Eld upphör” (Cease fire) räknas som ett
bomskott och ska ropas ut som ett sådant av banfunktionären.
5. ”Markera” (Range is clear): Ges efter kommande ”4” av skjutledaren när alla
vapnen är säkra.
Skulle ett skott avlossas efter kommandot ”Markera” (Range is clear) blir skytten
diskvalificerad för en tidsperiod av ett år.
MARKERING AV TRÄFFRESULTAT
Skjutkortet ska markeras som följer (under förutsättning att skytten har avfyrat sina skott
på rätt figur):
1. Ett ”X” markeras i avsedd ruta om figuren fallit från sitt stöd som ett resultat av en
träff.
2. Ett ”O” markeras i avsedd ruta om figuren fortfarande står kvar på sitt stöd efter
skottet.
Figurerna ska skjutas i ordningsföljd, vänster till höger, ett skott på varje figur. Om en
figur fälls i fel ordningsföljd, markeras den som ”O”, liksom den avsedda figuren.
Avdraget blir alltså två träffar. Om, till exempel, den tävlandes tredje skott fäller den
femte figuren i figuruppställningen, markeras skott tre med ”O”, liksom den femte
figuren.
Om en figur snurrar runt på foten utan att falla av stödet, markeras skottet med ”O”.
En rikoschett som fäller korrekt figur markeras med ”X”.
Om vindförhållandena är sådana att figurerna måste fastsättas, ska alla träffar i
figurerna markeras med ”X”, om de är skjutna/träffade i rätt ordningsföljd.
Om någon fot på gris eller bock är helt av stödet, men vilar på marken eller på något
annat hinder som gör att figuren hindras från att falla, ska träffen markeras med ”X”,
även om figurens andra fot står kvar på stödet. I övrigt, utom när figurerna är klamrade
på grund av vindförhållanden, ska inga träffade figurer markeras med ”X”, om de inte är
fällda eller förflyttade från stödet som ett direkt resultat av skott avfyrat av den tävlande
på den figuren.
Skulle en figur falla eller blåsa omkull innan den tävlande hunnit skjuta på den, skjuts
de återstående figurerna i ordning. Om den tävlande har ett eller flera skott kvar av de
ursprungliga fem, efter att ha skjutit på alla tillgängliga figurer, ska de kvarvarande
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skotten skjutas med omskjutning.
Se SEKTION VI; Omskjutning.
Alla meningsskiljaktigheter rörande markering måste klaras ut omedelbart, innan
skytten eller markören lämnar skjutplatsen eller påbörjar en ny skjutomgång.
Protokollförare ska vara annan person än skytten.
Protokollförare assisterar domare med att kontrollera att:
- korrekt markering av träffar om bommar förs in på resultatkortet.
- den tävlande följer regler och tidsgränser
- den tävlande inte avfyrar fler än fem skott per skjutomgång.
- i händelse av kraftiga vindar, skillnad görs mellan träffade figurer och sådana som
faller på grund av vinden.
Sverige: Vid alla av SMF godkända tävlingar ska det av SMF utgivna startkortet
användas.
Skytt och protokollförare ska efter varje 10-skotts serie skriva sina signaturer på
resultatkortet/startkortet för att verifiera att rätt antal träff är korrekt inskrivna.
OMSKJUTNING:
Den enda tillåtna orsaken till omskjutning vid en IMSSU-match, är när en figur inte finns
tillgänglig, dvs. den har fällts innan skytt ska skjuta på figuren i fråga.
Om inte tillräckligt antal figurer finns tillgängliga för fullföljande av 5-skott serien på
skyttens kvarvarande figurer, eller angränsande figurer, ska skyttens samtliga figurer i
gruppen resas och omskjutningskotten skjutas i normal vänster-till-höpger sekvens,
oavsett vilken eller vilka figurer som orsakade omskjutningen.
Skytten ges erforderlig tid för laddning och skjuttid per omskjutningsskott, till 5-skotts
serien är fullbordad. Tiderna finns beskrivna i SÄRKSILDA TEKNISKA REGLER för varje
kategori.
Vapenfel och/eller fel på ammunition ger inte rätt till omskjutning eller extra skjuttid. Skulle
ett vapen sluta att fungera under en match, får ett annat vapen godkänd för samma
kategori användas för fullföljande av matchen.
Denna regel får inte tolkas så att en tävlande får använda mer än ett vapen för fullföljande
av en match, såvida inte det primära vapnet har skadats eller gått sönder och att
tävlingsledare eller banfunktionär inspekterat vapnet och godkänt ett utbyte mot ett annat
vapen. Under inga omständigheter, får ett vapenfel hos den tävlandes vapen eller
utrustning tillåtas att fördröja matchens förlopp. Figurer som inte kan påskjutas pga.
Vapenfel, döms som bommar och ger inte rätt till omskjutning.
SÄRSKJUTNING:
Tävlingsledaren har valfrihet att bestämma hur särskjutning ska ske, vilket ska anslås i
skjutprogram/inbjudan eller vid skjutbanan före tävlingens början. Om inget finns anslaget
om vilket alternativ som gäller för tävlingen, ska baklänges figurräkning av träffar tillämpas,
dvs. skytt med flest träffade bockar vinner. Är antalet träffade bockar lika, räknas antalet
kalkoner osv. tills en vinnare är utsedd.
Skyttar med identiskt lika resultat, inkluderande individuell räkning av figurer, kan delta i
särskjutning i enlighet med vad tävlingsledaren bestämmer.
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Vid alla Mästerskapsmatcher, ska första, andra och tredjeplaceringen i alla kategorier
avgöras genom särskjutning i händelse av lika resultat. Övriga placeringar kan avgöras
med baklänges figurräkning eller särskjutning enlighet med vad tävlingsledaren
bestämmer.
Särskjutningsmål ska vara tydliga, officiella stålfigurer av kycklingar, grisar, kalkoner eller
bockar. Figurerna får vara av valfri storlek avsedda för enhandsvapen eller gevär och
placeras i valfri kombination av figurer och storlekar.
Särskjutningsmål får placeras på valfritt avstånd upp till det avstånd som använts för
bockarna i matchen.
Särskjutningsmål får vara av annan färg än figurerna som använts vid matchen.
Särskjutning skjuts i 5-skotts serier, fem figurer för varje skytt på överenskommet avstånd.
Ordinarie procedurer för laddning, eldgivning och tidtagning ska tillämpas.
Tävlande måste använda samma skjutvapen som användes under själva matchen om inte
vapnet bytts ut i enlighet med omskjutningsreglerna i SEKTION VI: Omskjutning.
Särskjutning av typen ”sudden death” är inte tillåten.
För lika resultat i ”Flerklasstävlan” (Aggregate), ska särskiljning ske genom baklänges
figurräkning.
REGELBROTT:
Vid brott mot reglerna måste först en varning utdelas, så att skytten ges möjlighet att
korrigera felet. Om skytten inte korrigerar felet, diskvalificeras skytten.
Varningar bör delas ut mellan skjutomgångarna. Förutom av säkerhetsskäl, får inte en
skytt avbrytas under sin 5-skotts serie.
En varning till en skytt måste utdelas i tydliga ordalag, så att det inte råder minsta tvivel om
att det är en officiell varning.
Om ett regelbrott döljs, och döljs avsiktligt, ska skytten omedelbart diskvalificeras.
Om en skytt stör en annan skytt på ett osportsligt sätt när den senare skjuter, ska den
störande skytten diskvalificeras.

SEKTION VII: TROFÉER – UTMÄRKELSER - PRISER
VÄRDE:
IMSSU kommer inte att sanktionera någon match där värdet av något pris eller vara som
det tävlas om överstiger 30 gånger anmälningsavgiften för en start. Trofévärde inräknas
inte, även om denna regle gäller vara eller pris som utdelas i stället för en trofé
Alla donerade priser eller bonuspriser, utan undantag, ska fördelas på ett sådant sätt att
alla pristagare har möjlighet att erhålla priset på lika villkor.
TROFÉUTDELNINGAR:
Troféer delas ut till:
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-

De tre främsta lagen i ”flerklasstävlan” för pistol eller gevärsgren.

Ett nationellt team består av tre (3) skyttar från respektive land för varje ”flerklasstävlan” i
pistol eller gevärsgren. Endast ett (1) team från varje nation för varje ”flerklasstävlan” eller
gevärsgren är tillåtet.
Om matchsponsoren så önskar, kan det tävlas om för tävlingen specialtillverkade priser.

SEKTION VIII: PROTESTER
Alla regeltolkningar och protester hanteras av den tekniska juryn. Alla protester ska vara
skriftliga och lämnas till tävlingsledaren tillsammans med en summa motsvarande en (1)
anmälningsavgift. Detta måste ske inom tre timmar efter den incident som påkallat
protesten. Den protesterande och den/de som det protesterats mot, har en timme på sig
efter den tekniska juryns beslut att överklaga till protestjury.
Om juryns beslut är den protesterandes favör ska avgift återbetalas till denne. Om juryns
beslut är mot den protesterande ska den/de som det protesterats mot erhålla avgiften.
Det kan protesteras mot alla vapen som inte tidigare har genomgått föreskriven
vapenkontroll av domare. Dock ska under inga omständigheter någon tävlande avbrytas
eller störas under eldgivningstiden. Efter eldgivningstiden ombedes den tävlande att göra
sitt vapen klart för inspektion.

SEKTION IX: SPORTSMANNASKAP
Gott sportsmannaskap är allas ansvar, såsom tävlande, medhjälpare och observatörer.
Deras handlande bör vara sådant att skytterörelsen som sådan gynnas.
En tävlingsledare har bemyndigande att avstänga en tävlande, medhjälpare och
observatör från en match på grund av osportsligt uppträdande eller på grund av handlingar
som missgynnar IMSSU eller sporten. Skulle frågor uppstå rörande denna procedur, eller
några beslut rörande avstängningsförfarandet, ska frågan hänvisas till de juryer som finns
för ett slutgiltigt beslut.

SEKTION X: FÖRBJUDET UPPTRÄDANDE
Under en match får ingen tävlande vara under påverkan av alkoholhaltiga drycker eller
olagliga droger i enlighet med UIT:s regler. Skytt som bryter mot dessa villkor
diskvalificeras omedelbart och kan dessutom drabbas av vidare disciplinära åtgärder.

SEKTION XI: MEDHJÄLPARE – OBSERVATÖR
Varje skytt får ha en (1) medhjälpare/observatör med sig på skyttelinjen som får vara
behjälplig med skottmarkering, tidgivning och övrig service.
Sagde medhjälpare/observatör får inte hantera skyttens vapen, inte heller assistera rent
fysiskt efter att kommandot ”Ladda” (Load) har getts.
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OFFICIELLA REGLER FÖR IMSSU OCH SMF
SÄRSKILDA TEKNISKA REGLER FÖR ENHANDSVAPEN

SEKTION I: SKJUTPOSITIONER
FRISTIL:
Valfri säker skjutposition utan artificiellt stöd. Vapnet får endast komma i kontakt med
skyttens kropp och/eller kläder. Ingen del av vapnet får vidröra marken eller
underlag/skjutmatta. Vapnet måste hållas på ett sådant sätt att en skjutfunktionär
hela tiden tydligt kan se att vapnet är fritt från underlaget i skjutposition. Skytt som
placerar sin sko eller stövel sidledes på marken, får inte placera någon del av vapnet
på hälen/klacken. Denna skjutposition är endast tillåten om skyttens hand, eller
någon del av handen, är placerad mellan vapnet och hälen/klacken. Att vila pipan på
skons eller stövelns övre del eller tvärsöver hälen/klacken, räknas som artificiellt stöd
och är inte tillåtet.
STÅENDE:
Skytten måste inta en säker skjutställning med vapnet stött med en eller båda
händerna. Ingen del av skyttens anatomi får utgöra artificiellt stöd på något sätt.
Ingen del av någondera arm, från skuldra till handled, är tillåten att komma i kontakt
med skyttens anatomi. Skyttens händer får endast komma i kontakt med
hans/hennes vapen och riktmedel (kikarsikte). Skyttens händer må dock vidröra
varann. Vapnet och dess riktmedel får endast komma i kontakt med skyttens händer.
Om skytten föredrar att skjuta med enhandsfattning enl. UIT-regler, får den icke
använda handen vila i midja, i ficka, i bälte eller på annat sätt som ej kan hänföras till
artificiellt stöd.

SEKTION II: REGLER FÖR PRODUKTIONSVAPEN
PRODUKTIONSVAPEN:
En pistol som har varit i produktion under minst ett år och är eller har varit en
katalogvara tillgänglig för allmänheten. Minst 100 vapen, utrustad med öppna
riktmedel eller diopter, ska bevisligen ha tillverkats. Pistolen får inte väga mer än
1.814 gram (4 pounds), komplett med alla siktanordningar och tomt magasin.
Piplängden får inte överstiga 273 mm (10.75”). Mätningen ska ske enligt samma
förfarande som för Fritt vapen. Vid mätning av piplängden på en revolver ska inte
trummans längd inräknas.
Pistoler får ha valfri typ av mekanism.
Totallängden på ett produktionsvapen får inte överstiga 457 mm (18”) för revolvrar
och 406 mm (16”) för andra pistoltyper. Mätningen ska utföras vinkelrätt eller
parallellt med pipans centrumlinje.
Avståndet mellan korn och sikte får inte överstiga 342 mm (13.5”). Avståndet ska
mätas från siktets bakre yta till kornets högsta punkt.
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Mynningsbroms eller anordning med liknande funktion är inte tillåtet.
Vapnet måste hela tiden vara komplett i utformning och mekanisk funktion som vid
tillverkningstillfället och endast delar som är katalogvaror från tillverkaren får
användas vid reparationer och utbyten, förutom de undantag som fastställs nedan:
-

-

Avtryckarskor är inte tillåtna.
Kolven/kolvplattor måste vara konventionella på så sätt att de inte tillåter stöd
av vapnet med någon annan del av kroppen än skyttens händer, eller sträcker
sig bakom skyttens handleder. Ingen del av greppet eller tillbehör får gå runt
handen. Handstödets vinkel mot greppet får inte understiga 90° (se fig. A).
Tumhyllans vinkel mot vapnets vertikallinje får inte understiga 90° (se fig. A).
Kolvens tjocklek får inte överstiga 64 mm (2,5”) mätt så som visas i fig. A.
Refererande till fig. B, får avståndet mellan punkterna A och B inte överstiga
40 mm (1,57”), med icke uppspänd mekanism. Krökta ytor på grepp och
stomme, inkluderande hand- tumstöd är tillåtna i vapnets längdriktning. Pipans
centrumlinje måste passera ovanför vecket mellan tumme och pekfinger när
vapnet hålls i normal avfyrningsposition (se fig. C).
Justerbara kolvar är inte tillåtna. Alla justerbara delar som levereras
tillsammans med kolven av tillverkaren måste tas bort.

Vapnet får inte ha några synliga utvändiga förändringar, förutom följande undantag:
1. Äldre vapen får byggas om (kompletteras) till nuvarande fabriksspecifikationer.
Endast reservdelar och tillbehör enligt tillverkarens katalog får användas.
2. Originalkolvar får bytas mot andra kolvar som finns på öppna marknaden och
som är tillverkade specifikt för aktuellt vapen. Alla kolvar måste vara kompletta i finish
som vid tillverkningstillfället.
3. Original riktmedel får bytas mot andra riktmedel som finns på öppna marknaden
och som är tillverkade specifikt för aktuellt vapen.
Riktmedlen måste vara kompletta i form och finish som vid tillverkningstillfället.
Riktmedlem får sotas och/eller målas för att passa den tävlande. Detta inkluderar
målning av inställningsmärken.
Icke-funktionella utsmyckningar som gravering, inläggningar eller inskriptioner är
tillåtna utom på grepp eller riktmedel.
Borrning och gängning för fästen till kikarsikte är tillåtet. Ett sådant vapen kan
användas i grovpistol- eller fältpistol produktionkategori med fästena (inga ringar) på
så länge som fästet inte används som hjälpmedel.
Avtryck får justeras på ett produktionsvapen. Med justering menas borttagning av
grader och/eller polering av upphaksytor för att få ett ”rent”, men säkert, avtryck.
Returfjädrar och/eller avtryckarfjädrar får kortas, omformas, eller bytas mot andra
fjädrar. Dessa fjädrar måste finnas på öppna marknaden och vara tillverkade specifikt
för aktuellt vapen. Inga övriga inre ändringar är tillåtna.
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En double action revolver måste kunna rotera utan någon annan hjälp från skytten än
uppspänning av hanen (single action) eller kramning av avtryckare (double action).
En revolver eller halvautomatisk pistol som används i någon produktionskategori,
måste laddas och avfyras med fem skott i trumma/magasin.
KIKARMONTAGE (pistol produktion)
Ett kikarsiktemontage, vilket är eller har varit en katalogvara tillgänglig för
allmänheten. Det måste vara komplett i form och finish som vid tillverkningstillfället.
Avståndet mellan riktmedlets optiska axel och pipans centrumlinje får inte överstiga
76 mm (3”).
KIKARSIKTE (produktion)
Ett kikarsikte, vilket är eller har varit en katalogvara tillgänglig för allmänheten. Det
måste vara komplett i form och finish som vid tillverkningstillfället. Lock för
justerskruvar får tas bort. Alla typer av kikarsikte eller optiska riktmedel är tillåtna,
utan lasersikten.
AMMUNITION (produktion)
1. Grovpistol:
För att räknas som produktion måste en patron passa en kamring tillgänglig i ett
produktionsvapen enligt kataloger (inga custombyggda vapen). För patroner där
hylsor inte finns kommersiellt tillgängliga, måste laddverktyg vara katalogvara och
finnas tillgängliga för allmänheten.
Inga övriga begränsningar.
2. .22 Vapen:
Valfri fabrikstillverkad ammunition i kaliber .22 kort, .22 long eller .22 logn rifle.
3. Fältpistol;
Valfri produktion grovpistol-patron med en hylslängd inte överstiga längden av en 22
Hornet-hylsa (35.64 mm eller 1.403”). Patroner med kantantändning är inte tillåtna.

SEKTION III: FRITT VAPEN
FRITT VAPEN:
En pistol med en maximal piplängd och siktradie på 381 mm (15”) och med en
maximal vikt av 2.041 gram (4.5 pounds), oladdad, med magasin. Siktradien mäts
från bakre ytan av det bakre siktbladet till kornets högsta punkt.
Totallängden av alla siktanordningar inklusive huvar, skydd, solskydd, förlängningar
etc. får inte överstiga 457 mm (18”).
Piplängden mäts genom att föra in en stång eller liknande i pipmynningen till dess
den kommer i kontakt med slutstycke eller stötbotten. Därefter placeras en linjal, eller
liknande med rak kant, horisontellt tvärsöver mynningen över pipkronans högsta
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punkt. Avståndet mellan slutstycke eller stötbotten och pipkronans högsta punkt utgör
pipans längd.
Totallängden för ett Fritt Vapen får inte överstiga 635 mm (25”). Mätningen ska ske
vinkelrätt eller parallellt med pipans centrumlinje.
Mynningsbroms eller anordning med liknande funktion är inte tillåtet.
En revolver eller halvautomatisk pistol som används i Fritt Vapen får laddas och
avfyras med ett skott i taget om den tävlande så önskar.
AMMUNITION (fritt vapen):
1. Big bore:
Inga begränsningar
2. Small bore:
Valfri fabrikstillverkad ammunition i kaliber .22 kort, .22 long eller .22 long rifle.

SEKTION IV: TILLÅTET – INTE TILLÅTET
TILLÅTET:
Följande utrustning/tillbehör/hantering är tillåtet;
-

En platt skjutmatta eller markskydd med en tjocklek inte överstigande 25.4 mm
(1”).
Armbågsskydd eller liknande skydd för armbågarna med en tjocklek inte
överstigande 25.4 mm (1”). Sådana skydd får inte vara överdrivet stoppade
eller styva, så att de utgör ett hjälpmedel vid skjutningen.
Skyttehandskar, vilka inte får vara överdrivet vadderade eller styva, så att de
utgör ett hjälpmedel vid skjutningen.
Skydd för krutgaser om det används enbart som skydd och inte som ett
hjälpmedel vid skjutningen.
Extra linser och/eller bländarskivor om de är fästade på linsen eller bågen och
inte skjuter ut mer än 25.4 mm (1”) från bågen.
Clip-on solglasögon på föreskrivna glasögon.
Irisbländare fästade på lins eller båge.
Skyttemössa.
Ammunitions- och/eller magasinshantering mellan skjutomgångarna.

INTE TILLÅTET:
Följande utrustning/tillbehör/hantering är inte tillåtet:
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Kikarsikten eller andra optiska anordningar (förutom vad som är tillåtet i
Fältpistol, eller extra linser som definieras i SEKTION IV: Tillåtet – inte tillåtet).
Konstgjorda stöd, remmar, stoppad eller överdrivet kraftig klädsel, eller någon
form av arm- och handledsstöd eller armband.
Skytteskor, speciellt designade för ändamålet.
Skyttekläder, speciellt designade för ändamålet.
Självhäftande material eller stoppning använt på skyttens kläder eller vapen.
”Release trigger”, dvs. vapen där avfyrning sker när avtryckaren släpps.
Riktanordningar konstruerade så att de aktiverar avfyrningsmekanism.
Nätskärning på framstockens främre del (Fritt Vapen).

Särskilda Tekniska Regler för enhandsvapen

-

-

”Fantasi” framstockar med kilar eller klyftor utskurna från ena eller båda
sidorna med tanken att ge konturstöd mot skyttens ben eller någon annan del
av skyttens anatomi. Alla dessa och andra variationer är ett brott mot regeln
om konstgjort stöd. Tävlingschef och jury äger rätt att förbjuda
”fantasiframstockar” att delta i tävlingar. Om, enligt deras mening, en
framstock bryter mot antingen regeln om konstgjort stöd, meningen med
regeln, eller både och, har de rätten att vägra sådant vapen att deltaga i en
IMSSU-tävling (Fritt Vapen).
Att haka tumme eller fingrar i fickor och/eller greppa om föremål i fickorna,
inifrån eller utifrån, eller på annat sätt använda sådana föremål som stöd eller
referenspunkt.

SEKTION V: TIDER FÖR LADDNING, SKJUTNING OCH
OMSKJUTNING
Tiden för laddning är 30 sekunder.
Skjuttiden är 2 minuter.
Omskjutningstiden är 30 sekunder för laddning och 24 sekunder för varje
omskjutningsskott.
Figur A

SMF

Figur B
Figur C
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Se SÄRSKILDA TEKNISKA REGLER
för respektive kategori om hur figurerna
ska placeras på ”fötterna”.
Måtten finns beskrivna i respektive
kategori.
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OFFICIELLA REGLER FÖR IMSSU OCH SMF
SÄRSKILDA TEKNISKA REGLER FÖR GROVPISTOL (BIG BORE)
KATEGORIER:
Det tävlas i fyra (4) kategorier:
Kategori

Skjutställning

Vapentyp

Revolver
Produktion
Fritt Vapen
Stående

Fristil
Fristil
Fristil
Stående

Produktion Revolver
Valfritt Produktionsvapen
Fritt Vapen
Valfritt Produktionsvapen

Kategorierna rankas som Revolver, Produktion och Fritt Vapen, med Fritt Vapen som
högsta kategori.
Ett produktionsvapen kan användas i en ”högre” kategori efter det att vapnet
används i sin egen kategori.
Stående kategorin kan skjutas efter önskemål med ett undantag: Om skytt väljer
stående skjutställning i någon Produktion fristil-kategori och ämnar använda samma
vapen i Stående kategorin, måste Stående kategorin skjutas först.
FIGURSPECIFIKATIONER:
Figurerna ska vara i fullskala enligt officiella IMSSU-mallar.
På officiella Grovpistol-mallar (Big Bore) har rutnätet sidorna 25.4 mm (1”).
Ståltjocklek:
Kyckling och Gris:
Kalkon och Bock:

12 mm (1/2”)
10 mm (3/8”)

Av säkerhetsskäl rekommenderas att man använder ”Hardox” eller motsvarande
stålkvalitet, vilket är obligatoriskt vid Mästerskapsmatcher.
Kycklingarna ska dock alltid vara av ”Hardox” eller motsvarande stålkvalitet.
Dimensioner på figurernas ”fötter”:
Kyckling:
75 mm x 100 mm (3” x 4”)
Gris:
50 mm x 100 mm (2” x 4”)
Kalkon:
75 mm x 150 mm eller 200 mm (3” x 6” eller 8”)
Bock:
100 mm x 125 mm (4” x 5”)
Materialet till ”fötterna” ska vara av samma stålkvalitet och tjocklek som till figurerna i
fråga.
FIGURUPPSÄTTNING:
Avståndet till bockarna är 200 meter, kalkoner 150 meter, grisar 100 meter och
kycklingar 50 meter. En avvikelse på plus eller minus fem (5) meter på aktuellt
avstånd från skjutplatsen till varje individuell silhuett är tillåten.
IMSSU och SMF sanktionerar tävlingar på skjutbanor där ett maximalt avstånd på
183 meter (200 yards) kan uppnås pga. Bankonstruktioner.
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I inbjudningar och annonser till tävlingen måste det klart och tydligt meddelas att 200
meters bockarna kommer att skjutas på 183 meter (200 yards).
BOCKAR:
Varje bock ska placeras så att tyngdpunkten inte ligger mer än 25.4 mm (1”) in på
fundamentet för bocken med 3/8” godstjocklek eller 22 mm för bocken med 10 mm
godstjocklek, från det att bocken är på väg att tippa över. Det här är maximala värden
och om möjligt rekommenderas det att bocken sätts så att dessa värden underskrids.
En enkel förklaring: Den officiella bredden på foten är 100 mm (4”). Bocken placeras
på fundamentet och dras bakåt tills den är på väg att tippa över. Därifrån dras den
framåt tills den står stadigt, men inte mer än 25.4 mm eller 22 mm (beroende på
bockens ståltjocklek) från bakre delen av fundamentet till bockens centrumlinje. Man
bör ha någon metod för att förhindra att bocken sätts för långt fram efter det att
bocken står stabilt enligt 25.4 eller 22 mm regeln pga. Vindförhållanden, ska bocken
klamras fast. Under inga omständigheter får bocken stå med hela foten på
fundamentet, stagas upp etc. för att förhindra den från att falla pga. Vindförhållanden.
Under Mästerskapsmatcher ska bockens placering på fundamentet kontrolleras av
tävlingsledare innan första start för dagen.
Det är lagligt att kapa bort 19 mm (3/4”) från bakkanten på bockens fötter på en
officiell IMSSU-bock med 3/8” godstjocklek (22 mm för bocken med 10 mm
godstjocklek). Bockens bakre del av foten måste då placeras kant i kant med bakre
delen av fundamentet.
OPTISKA RIKTMEDEL:
Inga kikarsikten eller andra optiska riktmedel är tillåtna i någon kategori.
KLASSIFIKATION:
Produktion
Produktion Revolver
INT
A
B

31-40
21-30
0-20

Fritt Vapen
INT
A
B

36-40
26-35
0-25

Produktion Stående
INT
A
B

23-40
11-22
0-10

Sverige: Den första poängsumma (träffar) uppnådd i en godkänd tävling av ny skytt i
någon Grovpistol-kategori, blir utgångsläge för hans/hennes ingångsklass i denna
kategori. Om skytt skjuter ett (1) resultat i en tävling där antalet träff är över
brytpunkten i nuvarande klass och kategori, sker uppflyttning direkt till den klassen
och gäller fr.o.m. nästa tävling.
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Önskemål om nedflyttning till lägre klass ska skriftligen ansökas till SMF:s styrelse för
godkännande.

Se även SÄRSKILDA TEKNISKA REGLER för enhandsvapen,
SEKTION I: Skjutpositioner
SEKTION II: Regler för produktionsvapen
SEKTION III: Fritt Vapen
och ALLMÄNNA TEKNISKA REGLER,
SEKTION III: Figurer
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OFFICIELLA REGLER FÖR IMSSU OCH SMF
SÄRSKILDA TEKNISKA REGLER FÖR .22 VAPEN (SMALL BORE)
KATEGORIER:
Det tävlas i fyra (4) kategorier:
Kategori

Skjutställning

Vapentyp

Revolver
Produktion
Fritt Vapen
Stående

Fristil
Fristil
Fristil
Stående

Produktion Revolver
Valfritt Produktionsvapen
Fritt Vapen
Valfritt Produktionsvapen

Kategorierna rankas som Revolver, Produktion och Fritt Vapen, med Fritt Vapen som
högsta kategori.
Ett produktionsvapen kan användas i en ”högre” kategori efter det att den har
används i sin egen kategori.
Stående kategorin kan skjutas efter önskemål med ett undantag. Om skytt väljer
stående skjutställning i någon Produktion fristil-kategori och ämnar använda samma
vapen i Stående kategorin, måste Stående kategorin skjutas först.
FIGURSPECIFIKATIONER:
Figurerna ska vara i 3/8 (37.5%) skala av fullskala-silhuetter enligt officiella IMSSUmallar.
På officiella .22 Vapen-mallar (Small Bore) har rutnätet sidorna 9.52 mm (3/8).
Ståltjocklek på figurerna ska vara 6 mm (3/16” eller 1/4").
Dimensioner på figurernas ”fötter”:
Kyckling, kalkon och bock:
Gris:

40 mm x 65 mm (1.5” x 2.5”)
40 mm x 100 mm (1.5” x 4”)

Materialet som används till ”fötterna” ska vara av samma stålkvalitet och tjocklek som
till figurerna.
FIGURUPPSÄTTNING:
Avstånd till bockarna är 100 meter eller yards, kalkoner 75 meter eller yards, grisar
50 meter eller yards och kycklingar 25 meter eller yards. En avvikelse på plus eller
minus två (2) meter eller yards på aktuellt avstånd från skjutplatsen till varje grupp av
figurer är tillåten. Alla figurer ska ställas enligt samma mätmetod, meter eller yards.
Vilken mätmetod som används ska anges i inbjudan.
OPTISKA RIKTMEDEL:
Inga kikarsikten eller andra optiska riktmedel är tillåtna i någon kategori.
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KLASSIFIKATION:
Produktion
Produktion Revolver
INT
A
B

31-40
21-30
0-20

Fritt Vapen
INT
A
B

36-40
26-35
0-25

Produktion Stående
INT
A
B

23-40
11-22
0-10

Sverige: Den första poängsumma (träffar) uppnådd i en godkänd tävling av ny skytt i
någon .22 Vapen-kategori, blir utgångsläge för hans/hennes ingångsklass i denna
kategori. Om skytt skjuter ett (1) resultat i en tävling där antalet träff är över
brytpunkten i nuvarande klass och kategori, sker uppflyttning direkt till den klassen
och gäller fr.o.m. nästa tävling.
Önskemål om nedflyttning till lägre klass ska skriftligen ansökas till SMF:s styrelse för
godkännande.
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Se även SÄRSKILDA TEKNISKA REGLER för enhandsvapen,
SEKTION I: Skjutpositioner
SEKTION II: Regler för produktionsvapen
SEKTION III: Fritt Vapen
och ALLMÄNNA TEKNISKA REGLER,
SEKTION III: Figurer
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OFFICIELLA REGLER FÖR IMSSU OCH SMF
SÄRSKILDA TEKNISKA REGLER FÖR FÄLTPISTOL
(FIELD PISTOL)
KATEGORIER:
Det tävlas i två (2) kategorier:
Kategori

Skjutställning

Vapentyp

Produktion
Produktion Optiska
riktmedel

Stående
Stående

Valfritt Produktionsvapen
Valfritt Produktionsvapen med
optiska riktmedel

FIGURSPECIFIKATIONER:
Figurerna ska vara i 1/2 (50%) skala av fullskala-silhuetter enligt officiella IMSSUmallar.
På officiella fältpistol-mallar (Field Pistol) har rutnätet sidorna 12.7 mm (1/2”).
Användande av ”Hardox” eller liknande stålkvalitet är obligatoriskt.
Ståltjocklek på figurerna ska vara minst 10 mm eller 12 mm (3/8” eller 1/2").
Dimensioner på figurernas ”fötter”: 50 mm x 100 mm (2” x 4”).
Grisens ”fötter” kan ersättas med en enda stålplatta med måttet
50 mm x 150 mm (2” x 6”).
FIGURUPPSÄTTNING:
Avstånd till bockarna är 100 meter eller yards, kalkoner 75 meter eller yards, grisar
50 meter eller yards och kycklingar 25 meter eller yards. En avvikelse på plus eller
minus två (2) meter eller yards på aktuellt avstånd från skjutplatsen till varje grupp av
figurer är tillåten. Alla grupper av figurer ska uppsättas enligt samma mätmetod,
meter eller yards. Vilken mätmetod som används ska anges i inbjudan.
VAPENVIKT:
I produktion optiska riktmedel, får vapnets vikt inte överstiga 2041 gram (4.5 pounds),
oladdad, men med magasin. Öppna riktmedel får avlägsnas för installation av fästen
för kikarsikten. Breddning av hane (hansko) är endast tillåten på kikarförsedda
vapen.
KIKARSIKTEN OCH FÄSTEN:
Inga kikarsikten eller andra optiska riktmedel är tillåtna i kategori; Fältpistol
produktion.
Kikarsikten och fästen som används i produktion optiska riktmedel-kategorin måste
vara produktion-tillbehör.
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KLASSIFIKATION:
Produktion
Produktion optiska riktmedel
INT
23-40
A
11-22
B
0-10
Sverige: Den första poängsumma (träffar) uppnådd i en godkänd tävling av ny skytt i
någon Fältpistol -kategori, blir utgångsläge för hans/hennes ingångsklass i denna
kategori. Om skytt skjuter ett (1) resultat i en tävling där antalet träff är över
brytpunkten i nuvarande klass och kategori, sker uppflyttning direkt till den klassen
och gäller fr.o.m. nästa tävling.
Önskemål om nedflyttning till lägre klass ska skriftligen ansökas till SMF:s styrelse för
godkännande.
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Se även SÄRSKILDA TEKNISKA REGLER för enhandsvapen,
SEKTION I: Skjutpositioner
SEKTION II: Regler för produktionsvapen
SEKTION III: Fritt Vapen
och ALLMÄNNA TEKNISKA REGLER,
SEKTION III: Figurer

4

Tekniska Regler Big Bore Rifle

SVERIGES

METALLSILHUETT
FÖRBUND

SÄRSKILDA
TEKNISKA REGLER
GEVÄR
1994

1

Tekniska Regler Big Bore Rifle

OFFICIELLA REGLER FÖR IMSSU OCH SMF
TEKNISKA REGLER FÖR BIG BORE RIFLE
(GEVÄR GROVKALIBER)
SEKTION I: SKJUTPOSITION
STÅENDE:
Valfri säker stående ställning utan artificiellt stöd. Geväret får endast stödjas av
händerna och ena axeln. En hand måste vara framför pistolgreppet. Antingen måste
kinden vara i kontakt mot kolvens sida (kindstödet), eller också kan hakan vila mot
kolvens ovansida.

SEKTION II: PROVSKOTT
Se IMSSU och SMF:s ”ALLMÄNNA TEKNISKA REGLER för metallsilhuett”,
SEKTION VI: Tävlingsprocedurer och tävlingsregler – Provskott.

SEKTION III: KATEGORIER BIG BORE RIFLE
SILHOUETTE RIFLE (Silhuettgevär):
Skjuts med ett gevär av silhuettyp som måste ha en kaliber av 6 mm (.243) eller
grövre och som uppfyller följande specifikationer:
1. Högsta tillåtna vikt:
4.6 kg (10 pounds, 2 ounces) inklusive riktmedel
2. Riktmedel:
Valfria riktmedel – kikarsikte eller öppna – får användas. Riktmedel som är
programmerade att aktivera avtryckaren är förbjudna.
3. Avtryckare:
Valfri avtryckare som inte medger oavsiktlig avfyrning. Avfyrning som sker när
avtryckaren släpps (release trigger) är inte tillåten. Om oavsiktlig avfyrning
sker, ska skjutledaren kräva att avtrycket justeras eller att vapnet byts ut.
4. Varbygel:
Måste finnas och får inte avvika från konventionell utformning i avsikt att ge
ökat stöd för tumme eller handflata. Den får inte vara djupare ärn 33.3 mm
(1-5/16”) nedanför en linje längs förstockens underdel.
5. Stock:
Förstocken (med förstock avses den del av stocken som är framför varbygeln),
inklusive varbygelns infästning och skruvar, får inte överstiga 57 mm (2-1/4”) i
bredd eller djup, mätt från pipans kärnlinje (centrumlinje). Förstocken ska
sträcka sig minst 203 mm (8”) framför främre delen av pipans anlägg mot
lådan. Kolven ska inte sträcka sig över pipans kärnlinje, men ett Monte Carlo
kindstöd får gå 12.7 mm (1/2”) över och vid sidan om kärnlinjen på motsatt
sida av kindstödet jämfört med skyttens huvud. Kolvens tå inklusive bakplåt
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eller bakkappa får vara högst 178 mm (7”) under pipans kärnlinje. Bakplåten
eller bakkappan får inte skjuta ut under kolvens underdel. Tillbehör, antingen
fasta eller löstagbara, som inte får någon del av vapnet att överskrida angivna
mått eller vikter, är tillåtna under förutsättning att de inte skjuter ut framför
pipmynningen. Rembyglar och rem är tillåtna, men remmen får inte användas
för stöd av någon arm under skjutning.
6. Pipa:
Pipan inklusive infästning (sleeve) och tillbehör får inte vara längre än 762 mm
(30”), mätt från stötbotten vid stängt slutstycke till pipans slutände.
HUNTING RIFLE (Jaktgevär):
Skjut med ett gevär av jakttyp med en kaliber av 6 mm (.243) eller grövre.
Enkelskottsvapen av ”icke bolt-actiontyp” måste ha separat kolv och förstock. Alla
andra typer av gevär måste vara av repetertyp och skjutas genom att samtliga
patroner matas via vapnets magasin in i patronkammaren. Magasin som inte rymmer
fem patroner kan laddas efter behov. Inga patroner får dock föras in i
patronkammaren utan att först ha laddats i magasinet.
Det är reglementets avsikt att beskriva ett vanligt ”jaktgevär” som är byggt av någon
större vapentillverkare och som är, eller var, lätt tillgängligt för allmänheten över disk.
Det är den tävlandes ansvar att tillhandahålla den dokumentation som erfordras för
att verifiera att geväret uppfyller dessa regler.
Specialtillverkade (custom) gevär är förbjudna.
Följande specifikationer måste uppfyllas:
1. Högsta tillåtna vikt:
4.2 kg (9 pounds, 4 ounces) inklusive riktmedel.
2. Riktmedel:
Valfria riktmedel – kikarsikte eller öppna – får användas. Kikarsiktet får inte
ligga högre än 38 mm (1-1/2”) över vapnet mätt från lådans överdel till
undersidan av kikarsiktets mellanrör, inte heller få kikarsiktets centrumlinje
ligga vid sidan om vapnets kärnlinje. Några siktanordningar programmerade
att aktivera avfyrningsmekanismen är förbjudna. När kikarsikte är monterat, får
de öppna fabriksriktmedlen tas bort från vapnet.
3. Avtryckare:
Avtrycket får justeras men inte ersättas med specialavtryck (custom trigger).
Avtrycket ska hålla för en belastning av minst 0,907 kg (2 pounds).
Vid oavsiktlig avfyrning ska skjutledaren kräva att avtrycket justeras eller att
vapnet byts ut. Avfyrning som sker när avtryckaren släpps (release trigger) är
inte tillåten. Vapnet måste vara försett med en fungerande säkring.
4. Stock:
Ska överensstämma med den fabrikstillverkade stocken som följde med
vapnet. Tillbehör, antingen avtagbara eller fasta, är inte tillåtna. Rembyglar
och rem är tillåtna, men remmen får inte användas för stöd av någon arm
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under skjutning. Stocken får inte urholkas utvändigt. Tumhålsstockar är inte
tillåtna. Epoxybäddning av vapnet liksom påbyggnad av bakkappan är tillåtet.
5. Pipa:
Ska vara av jaktvapentyp. Inga tunga varmint- eller sporterpipor (bull-barrel) är
tillåtna. Utbytespipa ska överensstämma med originalpipans modell till form
och dimensioner. Det är inte tillåtet att kamra pipan i andra kalibrar än vad den
ursprungliga tillverkaren erbjudit marknaden. Det är tillåtet att kröna om pipans
mynning.

SEKTION IV: TILLÅTET – INTE TILLÅTET
TILLÅTET:
1. Målkikare:
Det är tillåtet för skyttens medhjälpare att använda målkikare.
2. Handskar:
Får inte bäras annat än när så erfordras för att värma händerna.
Förutsättningar som medger användning av handskar fastställs av juryn.
Vadderade eller onödigt kraftiga handskar får inte bäras.
3. Kläder:
Kommersiella trap- och skeetvästar (ärmlösa) och skjortor för hagelskytte är
tillåtna liksom kläder lämpliga med hänsyn till existerande klimatförhållanden.
Skjutjackor, onödigt kraftig klädsel eller annat på skytten som kan ge kroppen
artificiellt stöd i skjutställningen – såsom kläder som har överdriven vaddering
eller förstyvande material, eller som hindrar eller stöder kroppen i
skjutställningen – får inte användas. Västar som kan anses vara konstruerade
för att vara onödigt kraftiga eller för att ge artificiellt stöd är tillåtna om man
mellan den igenknäppta västen och kroppen kan föra en ”måttstock” i form av
en cylinder gjord av ett PVC-rör med en diameter på 101.6 mm (4”) och en
längd av minst 762 mm (30”), genom hela västens längd. Västen måste vara
öppen eller uppskuren från nederkanten till en punkt 50.8 mm (2”) ovanför
höftbenskammen.
4. Ammunition:
Patroner med centralantändning som har en projektil (kula) som är 6 mm
(.243) eller grövre. Inga projektiler som är pansarbrytande eller av spårljustyp
är tillåtna. Användning av andra projektiltyper kan vara förbjudna genom lokala
regler eller tävlingsbestämmelser. Patroner som ger genom slag eller mycket
kraftiga skottmärken som är större än 1/4 av plåttjockleken kan förklaras
ogiltiga av tävlingsledaren.
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INTE TILLÅTET
1. Handstöd:
Inte tillåtet.
2. Bakkappor och kindstöd:
En gevärskolv eller bakkappa som är så skålad i bakplanet att den mer än
12.7 mm (1/2”) överskrider en rät linje dragen mellan bakkappans över- och
underkant är inte tillåten. Bakkappor måste vara centrerade. Ställbara kindstöd
måste vara fast fixerade och förseglade med lack eller liknande.
3. Kompensatorer och mynningsbromsar:
Användning av kompensatorer, mynningsbromsar och portning av pipor är
förbjuden.
4. Allmän utrustning:
Alla tillbehör eller utrustningar som underlättar skyttet, och som inte omnämns
i dessa regler, eller som strider mot andan i dessa regler är förbjudna.

SEKTION V: LADDNING, ELDGIVNING SAMT SKJUTTID VID
OMSKJUTNING
Tid för laddning är 30 sekunder.
Skjuttiden är 2 minuter och 30 sekunder.
Vid omskjutning är tiden 30 sekunder för laddning och 30 sekunder per
omskjutningsskott.
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OFFICIELLA REGLER FÖR IMSSU OCH SMF
SÄRSKILDA TEKNISKA REGLER FÖR BIG BORE RIFLE
(GEVÄR GROVKALIBER)
SEKTION I: KATEGORIER
Det tävlas i två (2) kategorier:
Kategori

Skjutställning

Vapentyp

Silhouette
Hunting

Stående
Stående

Silhouette Rifle (Silhuettgevär)
Hunting Rifle (Jaktgevär)

Se IMSSU och SMF:s ”TEKNISKA REGLER för Big Bore Rifle”,
SEKTION I: Skjutposition.
SEKTION II: Kategorier Big Bore Rifle.

SEKTION II: SPECIFIKATION AV FIGURER
Figurerna ska vara i fullskala enligt officiella IMSSU-mallar.
På officiella Big Bore Rifle mallar har rutnätet sidorna 25.4 mm (1”).
Se IMSSU och SMF:s ”ALLMÄNNA TEKNISKA REGLER för metallsilhuett”,
SEKTION III: Figurer.
Ståltjocklek:
Kyckling och Gris:
Kalkon och Bock:

12 mm (1/2”).
10 mm (3/8”).

Av säkerhetsskäl rekommenderas att man använder ”Hardox, T1” eller motsvarande
stålkvalitet, vilket är obligatoriskt vid mästerskapstävlingar.
Kycklingarna ska dock alltid vara av ”Hardox” eller motsvarande stålkvalitet.
Se IMSSU och SMF:s ”ALLMÄNNA TEKNISKA REGLER för metallsilhuett”,
SEKTION III: Figurer – Material.
Dimensioner på fötterna:
Kyckling: 75 mm x 100 mm (3” x 4”)
Gris:
50 mm x 100 mm (2” x 4”)
Kalkon:
75 mm x 150 till 200 mm (3” x 6” till 8”)
Bock:
100 mm x 125 mm (4” x 5”)
Samma material ska användas till fötterna som till figurerna.
Observera att angivna dimensioner för figurer och fötter är rekommendationer.
Variationer för att passa lokala förutsättningar eller tillgängligt material är tillåtna vid
sanktionerande tävlingar. 10% avvikelse plus eller minus är tillåten för dimensionerna
på figurernas fötter.
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SEKTION III: MÅLUPPSTÄLLNING
Skjutavståndet för bockarna ska vara 500 meter, kalkonerna 285 meter, grisarna 300
meter och för kycklingarna 200 meter. En avvikelse på plus eller minus 1% av det
aktuella skjutavståndet till varje grupp av figurer är tillåten.
Det är önskvärt att figurstativen är upphöjda 150 mm (6”) från marknivån.
Figurerna ska placeras med ett avstånd till varandra av minst en figurbredd, men inte
mer än 3.5 figurbredder från ”nos till svans”.
Om figurstativens ovandel är bredare än figurernas fötter, ska figurerna ställas med
fötternas bakkant i linje med figurstativets bakkant.
Det finns inte någon ”tippningsregel” för figurerna i gevärsreglementet som för
enhandsvapen.

SEKTION IV: KLASSIFICERING
KLASSIFICERING BIG BORE:
Silhouette
INT
MASTER
A
B

32-40
24-31
16-23
0-15

Hunting
INT
MASTER
A
B

29-40
22-28
14-21
0-13

Sverige: Den första poängsumma (träffar) uppnådd I en godkänd tävling av ny skytt I
någon Big Bore Rifle-kategori, blir utgångsläge för hans/hennes ingångsklass i denna
kategori. Om skytt skjuter ett (1) resultat i en tävling där antalet träff är över
brytpunkten i nuvarande klass och kategori, sker uppflyttning med en (1) klass i taget
även om resultatet är två eller flera klasser högre. Uppflyttningen gäller fr.o.m. nästa
tävling.
Önskemål om nedflyttning till lägre klass ska skriftligen ansökas till SMF:s styrelse för
godkännande.

SEKTION V: SKJUTBANA
PROVSKOTT:
Det ska finnas fasta inskjutningsmål enligt IMSSU:s specifikationer tillgängliga på vart
och ett av de fyra skjutavstånden. De kan vara fast fixerade eller upphängda.
Ytterligare inskjutningsmål kan tillåtas av tävlingsledaren.
SÄRSKJUTNING:
Tävlingsledare har rätt att besluta hur särskiljning ska ske under förutsättning att
reglerna angetts i tävlingsprogrammet eller anslagits på skjutbanan före det att
tävlingen inletts.
Följande procedur för särskjutning rekommenderas:
International klass:
5 kalkoner på 385 meter under 2.5 minuter.
Master klassen:
5 bockar på 500 meter under 2.5 minuter.
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A-klassen:
B-klassen:

5 kycklingar på 200 meter under 2.5 minuter.
5 grisar på 300 meter under 2.5 minuter.

Vid alla Mästerskapstävlingar ska första, andra och tredjeplaceringen i alla kategorier
avgöras genom särskjutning i händelse av lika resultat. Övriga placeringar kan
avgöras genom baklänges figurräkning eller särskjutning i enlighet med vad
tävlingsledaren bestämmer.

Se IMSSU och SMF:s ”ALLMÄNNA TEKNISKA REGLER för metallsilhuett”,
SEKTION VI: Tävlingsprocedurer och tävlingsregler – Särskjutning.
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OFFICIELLA REGLER FÖR IMSSU OCH SMF
TEKNISKA REGLER FÖR SMALL BORE RIFLE
(GEVÄR FINKALIBER)
SEKTION I: SKJUTPOSITION
STÅENDE:
Valfri säker stående ställning utan artificiellt stöd. Geväret får endast stödjas av
händerna och ena axeln. En hand måste vara framför pistolgreppet.
Antigen måste kinden vara i kontakt mot kolvens sida (kindstödet), eller också kan
hakan vila mot kolvens ovansida.

SEKTION II: PROVSKOTT
Se IMSSU och SMF:s ”ALLMÄNNA TEKNISKA REGLER för metallsilhuett”,
SEKTION VI: Tävlingsprocedurer och tävlingsregler – Provskott.

SEKTION III: KATEGORIER SMALL BORE RIFLE
SILHOUETTE RIFLE (Silhuettgevär):
Skjuts med ett gevär av silhuettyp identiskt med beskrivningen för Big Bore Rifle,
förutom att geväret ska vara kamrat för .22 short, .22 long eller .22 long rifle
kantantändningspatroner:
1. Högsta tillåtna vikt:
4.6 kg (10 pounds, 2 ounces) inklusive riktmedel.
2. Riktmedel:
Valfria riktmedel – kikarsikte eller öppna – får användas. Riktmedel som är
programmerade att aktivera avtryckaren är förbjudna.
3. Avtryckare:
Valfri avtryckare som inte medger oavsiktligt avfyrning. Avfyrning som sker när
avtryckaren släpps (release trigger) är inte tillåten. Om oavsiktlig avfyrning
sker, ska skjutledaren kräva att avtrycket justeras eller att vapnet byts ut.
4. Varbygel:
Måste finnas och får inte avvika från konventionell utformning i avsikt att ge
ökat stöd för tumme eller handflata. Den får inte vara djupare än 33.3 mm
(1-5/16”) nedanför en linje längs förstockens underdel.
5. Stock:
Förstocken (med förstock avses den del av stocken som är framför varbygeln),
inklusive varbygelns infästning och skruvar, får inte överstiga 57 mm (2-1/4”) i
bredd eller djup, mätt från pipans kärnlinje (centrumlinje). Förstocken ska
sträcka sig minst 203 mm (8”) framför främre delen av pipans anlägg mot
lådan. Kolven ska inte sträcka sig över pipans kärnlinje, men ett Monte Carlo
kindstöd får gå 12.7 mm (1/2”) över och vid sidan om kärnlinjen på motsatt
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sida av kindstödet jämfört med skyttens huvud. Kolvens tå inklusive bakplåt
eller bakkappa får vara högst 178 mm (7”) under pipans kärnlinje. Bakplåten
eller bakkappan får inte skjuta ut under kolvens underdel. Tillbehör, antingen
fasta eller löstagbara, som inte får någon del av vapnet att överskrida angivna
mått eller vikter, är tillåtna under förutsättning att de inte skjuter ut framför
pipmynningen. Rembyglar och rem är tillåtna, men remmen får inte användas
för stöd av någon arm under skjutning.
6. Pipa:
Pipan inklusive infästning (sleeve) och tillbehör får inte vara längre än 762 mm
(30”), mätt från stötbotten vid stängt slutstycke till pipans slutände.
LIGHT RIFLE (”Lätt” gevär):
Skjuts med ett gevär av sporttyp identiskt med beskrivningen för Big Bore Hunting
Rifle, förutom följande;
1. Vikten får inte överstia 3.5 kg (7 pounds, 11 ounces).
2. Vapnet ska endast vara kamrat för .22 short, .22 long eller .22 long rifle
kantantändningspatroner.
3. Valfritt komersiellt tillgängligt enkelskotts- eller magasinsgevär får användas.
Magasingevär måste skjutas genom att samtliga patroner matas via vapnets magasin
in i patronkammaren. Magasin som inte rymmer fem patroner kan laddas efter behov.
Inga patroner får dock föras in i patronkammaren utan att först ha laddats i
magasinet.
Det är reglementets avsikt att beskriva ett vanligt ”sportgevär” som är byggt av någon
större vapentillverkare och som är, eller var, lätt tillgänglig för allmänheten över disk.
Det är den tävlandes ansvar att tillhandahålla den dokumentation som erfordras för
att verifiera att geväret uppfyller dessa regler. Spcialtillverkade (custom) gevär är
förbjudna.
Följande specifikationer måste uppfyllas:
1. Högsta tillåtna vikt:
3.5 kg (7 pounds, 11 ounces) inklusive riktmedel.
2. Riktmedel:
Valfria riktmedel – kikarsikte eller öppna – får användas. Kikarsiktet får inte
ligga högre än 38 mm (1-1/2”) över vapnet mätt från lådans överdel till
undersidan av kikarsiktets mellanrör, inte heller får kikarsiktets centrumlinje
ligga vid sidan om vapnets kärnlinje. Några siktanordningar programmerade
att aktivera avfyrningsmekanismen är förbjudna. När kikarsikte är monterat, får
de öppna fabriksriktmedlen tas bort från vapnet.
3. Avtryckare:
Avtrycket får justeras men inte ersättas med specialavtryck (custom trigger).
Avtrycket ska hålla för en belastning av minst 0.907 kg (2 pounds).
Vid oavsiktlig avfyrning ska skjutledaren kräva att avtrycket justeras eller att
vapnet byts ut. Avfyrning som sker när avtryckaren släpps (release trigger) är
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inte tillåten. Vapnet måste vara försett med en fungerande säkring.
4. Stock:
Ska överensstämma med den fabrikstillverkade stocken som följde med
vapnet. Tillbehör, antingen avtagbara eller fasta, är inte tillåtna. Rembyglar
och rem är tillåtna, men remmen får inte användas för stöd av någon arm
under skjutning. Stocken får inte urholkas utvändigt. Tumhålsstockar är inte
tillåtna. Epoxybäddning av vapnet liksom påbyggnad av bakkappan är tillåtet.
5. Pipa:
Ska vara av sportvapentyp. Inga tunga varmint- eller sporterpipor (bull-barrel)
är tillåtna. Utbytespipa ska överensstämma med originalpipans modell till form
och dimensioner. Det är tillåtet att kröna om pipans mynning.

SEKTION IV: TILLÅTET – INTE TILLÅTET
TILLÅTET:
1. Målkikare:
Det är tillåtet för skyttens medhjälpare att använda målkikare.
2. Handskar:
Får inte bäras annat än när så erfordras för att värma händerna.
Förutsättningar som medger användning av handskar fastställs av juryn.
Vadderade eller onödigt kraftiga handskar får inte bäras.
3. Kläder:
Kommersiella trap- och skeetvästar (ärmlösa) och skjortor för hagelskytte är
tillåtna liksom kläder lämpliga med hänsyn till existerande klimatförhållanden.
Skjutjackor, onödigt kraftig klädsel eller annat på skytten som kan ge kroppen
artificiellt stöd i skjutställningen – såsom kläder som har överdriven vaddering
eller förstyvande material, eller som hindrar eller stöder kroppen i
skjutställningen – får inte användas. Västar som kan anses vara konstruerade
för att vara onödigt kraftiga eller för att ge artificiellt stöd är tillåtna om man
mellan den igenknäppta västen och kroppen kan föra en ”måttstock” i form av
en cylinder gjord av ett PVC-rör med en diameter på 101.6 mm (4”) och en
längd av minst 762 mm (30”), genom hela västens längd. Västen måste vara
öppen eller uppskuren från nederkanten till en punkt 50.8 mm (2”) ovanför
höftbenskammen.
4. Ammunition:
Valfri kommersiellt tillgänglig .22 kaliber kantantändningspatron förutom
höghastighetspatroner, t.ex. Stinger, som är förbjudna pga. Risken för
rikoschetter.
INTE TILLÅTET
1. Handstöd:
Inte tillåtet.
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2. Bakkappor och kindstöd:
En gevärskolv eller bakkappa som är så skålad i bakplanet att den mer än
12.7 mm (1/2”) överskrider en rät linje dragen mellan bakkappans över- och
underkant är inte tillåten. Bakkappor måste vara centrerade. Ställbara kindstöd
måste vara fast fixerade och förseglade med lack eller liknande.
3. Kompensatorer och mynningsbromsar:
Användning av kompensatorer, mynningsbromsar och portning av pipor är
förbjuden.
4. Allmän utrustning:
Alla tillbehör eller utrustningar som underlättar skyttet, och som inte omnämns
i dessa regler, eller som strider mot andan i dessa regler är förbjudna.

SEKTION V: LADDNING, ELDGIVNING SAMT SKJUTTID VID
OMSKJUTNING
Tid för laddning är 30 sekunder.
Skjuttiden är 2 minuter och 30 sekunder.
Vid omskjutning är tiden 30 sekunder för laddning och 30 sekunder per
omskjutningsskott.

4

Särskilda Tekniska Regler för Small Bore Rifle

OFFICIELLA REGLER FÖR IMSSU OCH SMF
SÄRSKILDA TEKNISKA REGLER FÖR SMALL BORE RIFLE
(GEVÄR FINKALIBER)
SEKTION I: KATEGORIER
Det tävlas i två (2) kategorier:
Kategori

Skjutställning

Vapentyp

Silhouette
Light

Stående
Stående

Silhouette Rifle (Silhuettgevär)
Light Rifle (”Lätt” gevär)

Se IMSSU och SMF:s ”TEKNISKA REGLER för Small Bore Rifle”,
SEKTION I: Skjutposition.
SEKTION II: Kategorier Small Bore Rifle.

SEKTION II: SPECIFIKATION AV FIGURER
Figurerna ska vara i 1/5 (20%) skala av fullskala-silhuetter enligt officiella IMSSUmallar.
På officiella Small Bore Rifle mallar har rutnätet sidorna 5.08 mm.
Se IMSSU och SMF:s ”ALLMÄNNA TEKNISKA REGLER för metallsilhuett”,
SEKTION III: Figurer.
Ståltjocklek på figurerna ska vara 6 mm (1/4”)
Samma material ska användas till fötterna som till figurerna.
Till figurerna i Small Bore Rifle har fötterna måtten:
Alla figurer: 25.4 mm x 50.8 mm (1” x 2”)
Fötterna till grisen och bocken kan ersättas med en enda lång fot:
Gris:
25.4 mm x 100 mm (1” x 4”)
Bock:
25.4 mm x 125 mm (1” x 5”)
Observera att angivna dimensioner för figurer och fötter är rekommendationer.
Variationer för att passa lokala förutsättningar eller tillgängligt material är tillåtna vid
sanktionerande tävlingar. 10% avvikelse plus eller minus är tillåten för dimensionerna
på figurernas fötter.

SEKTION III: MÅLUPPSTÄLLNING
Skjutavståndet för bockarna ska vara 100 meter, kalkonerna 77 meter, grisarna 60
meter och för kycklingarna 40 meter. En avvikelse på plus eller minus 1% av det
aktuella skjutavståndet till varje grupp av figurer är tillåten.
Figurerna ska placeras med ett avstånd till varandra av minst en figurbredd, men inte
mer än 3.5 figurbredder från ”nos till svans”.
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Om figurstativens ovandel är bredare än figurernas fötter, ska figurerna ställas med
fötternas bakkant i linje med figurstativets bakkant.
Det finns inte någon ”tippningsregel” för figurerna i gevärsreglementet som för
enhandsvapen.
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SEKTION IV: KLASSIFICERING
KLASSIFICERING SMALL BORE:
Silhouette
INT
MASTER
A
B

34-40
27-33
20-26
0-19

Light
INT
MASTER
A
B

32-40
25-31
18-24
0-17

Sverige: Den första poängsumma (träffar) uppnådd I en godkänd tävling av ny skytt i
någon Small Bore Rifle-kategori, blir utgångsläge för hans/hennes ingångsklass i
denna kategori. Om skytt skjuter ett (1) resultat i en tävling där antalet träff är över
brytpunkten i nuvarande klass och kategori, sker uppflyttning med en (1) klass i taget
även om resultatet är två eller flera klasser högre. Uppflyttningen gäller fr.o.m. nästa
tävling.
Önskemål om nedflyttning till lägre klass ska skriftligen ansökas till SMF:s styrelse för
godkännande.

SEKTION V: SKJUTBANA
PROVSKOTT:
Det ska finnas fasta inskjutningsmål enligt IMSSU:s specifikationer tillgängliga på vart
och ett av de fyra skjutavstånden. De kan vara fast fixerade eller upphängda.
Ytterligare inskjutningsmål kan tillåtas av tävlingsledaren.
SÄRSKJUTNING:
Tävlingsledare har rätt att besluta hur särskiljning ska ske under förutsättning att
reglerna angetts i tävlingsprogrammet eller anslagits på skjutbanan före det att
tävlingen inletts.
Följande procedur för särskjutning rekommenderas:
International klass:
5 kalkoner på 77 meter under 2.5 minuter.
Master klassen:
5 bockar på 100 meter under 2.5 minuter.
A-klassen:
5 kycklingar på 40 meter under 2.5 minuter.
B-klassen:
5 grisar på 60 meter under 2.5 minuter.
Vid alla Mästerskapstävlingar ska första, andra och tredjeplaceringen i alla kategorier
avgöras genom särskjutning i händelse av lika resultat. Övriga placeringar kan
avgöras genom baklänges figurräkning eller särskjutning i enlighet med vad
tävlingsledaren bestämmer.
Se IMSSU och SMF:s ”ALLMÄNNA TEKNISKA REGLER för metallsilhuett”,
SEKTION VI: Tävlingsprocedurer och tävlingsregler – Särskjutning
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TILLÅTNA DIMENSIONER FÖR GROVKALIBRIGT OCH FINKALIBRIGT GEVÄR
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