Invitasjon til NM 15m 2012
Lausgarda SSL har gleden av å invitere til NM 15 meter i Sportshytta i Hov, Søndre Land,
2‐4. november 2012, med mulig skyting tidligere i uka om deltagelsen blir stor.
Klasser: Alle offisielle klasser i henhold til reglement. Det blir skutt eget program for standardrifle som
ekstraøvelse.
Lagskyting: 3 manns‐lag i henhold til reglement. Det er tillatt å stille flere lag i samme klasse.
Startkontingent:
Fririfle: Individuelt kr. 350.‐
Ungdom kr. 250.‐
Lag kr. 400.‐ .
Ekstraøvelse:
Standardrifle individuelt kr. 200,‐ Lag mix fra alle klasser kr. 200,‐.
For DFS skyttere er det nyttig å vite at DFS utstyr godtas på 15m med unntak av rem på stående på
Fririfle. På Standardrifle er rem godtatt. Se nasjonale regler nedenfor.
Påmelding: Det er bindende påmelding – påmelding blir ikke registrert før startkontingent er betalt til
bankkonto 1503.09.41710, innen 15. sept 2012. Husk å skrive lagets navn i meldingsboksen!
Påmeldingene gjøres samlet for hvert lag. Det vil være mulig å skyte på ledig plass mot ett gebyr på kr:
50.‐ pr. skytter.
Utstyrskontroll: I henhold til reglement og retningslinjer fra Fagkomiteen. Nasjonale regler for våpen og
utstyr i konkurranser på 15m er vedlagt.
Premiering: Medaljer og plaketter i henhold til reglement. Det blir 1/3 premiering.
Påmelding: Påmeldingsskjema blir lagt ut på hjemmeside, http://skytterlag.com/NM12.html . Påmelding
sendes på e‐post til nm15m2012@skytterlag.com .
Program: Detaljert oppsett vil bli publisert på vårt nettsted og sendt pr e‐post ca. 1. oktober. Foreløpig
plan er at useedede lag starter fredag 2. november eller en kveld tidligere i uka om nødvendig. Seedede
lag frigevær på lørdag 3. november for M, K, Mjr og Kjr. Skytingen for funksjonshemmede foregå under
samling på Alfhallen samme helg i regi av Bjørn Myrseth.
Overnatting: Det vil bli inngått avtaler med hoteller og andre overnattingssteder og publisert på
hjemmesiden.
Følg med på http://skytterlag.com/NM12.html der det legges ut mer informasjon etter hvert.
Velkommen til skytterhelg i Land!
Lausgarda Salongskytterlag v/Hans Rognerud, Opsahlvegen 7A, 2818 Gjøvik.

Mob. 99 58 67 87

kart over lagets baner
Påmeldingskjema excel
Påmeldingskjema pdf
Kart i 3 størrelser i PDF format:
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Kart 2 Mer detaljer
Kart 3 Detaljert
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NASJONALE SUPPLERENDE BESTEMMELSER TIL
ISSFs REGLEMENTER Sist oppdatert etter endringer vedtatt i NSFs styre oktober 2011.
(Versjon 18.1.2012)

15 METER:
6.3.8.2 SKYTEAVSTAND (G)
Skyteavstanden skal være så nøyaktig som mulig, med følgende tillatte avvik:
15m +/- 0,05m
Disse avstandsavvik gjelder også ved godkjenning av norske rekorder. (Jfr. art. 6.3.8.1)
6.3.9 SKIVEHØYDE (G)
Høyden på skivens senter (sentrum av 10-er sonen)
15m baner, 1,40 m ±0,10m.
6.3.15.1 KRAV TIL STANDPLASSER – 15M BANER (G)
Standplassen for hver skytter må være minimum 80 cm bred.
6.14.0 REKKEFØLGE VED POENGLIKHET (G)
1. høyeste antall innertiere;
2. høyeste poengsum i siste femskuddserie, deretter bakover ved å dømme hele poengverdier (ikke
innertiere eller desimaler) i fem-skuddserier til skytterne ikke lenger står likt;
3. høyeste antall 10’ere, 9’ere, 8’ere osv.;
4. ved fortsatt poenglikhet skal skytterne rangeres likt etter etternavn, i alfabetisk orden.
7.4.6.0 BEKLEDNING (R) Skytterbekledning som er godkjent innen Det Frivillige Skyttervesen godkjennes brukt under alle nasjonale stevner og mesterskap på 15m.
7.6 STANDARDØVELSE (R)
Jfr. tabell for rifleøvelsene.
Riflen skal være ihht reglement for standardrifle med tanke på vekt og mål(Sauer kan benyttes, vekt
fra 5,7 til 5,8 kg).
Valgfritt avtrekk
Øvelsen kan skytes med rem i stående.
7.8.0 SKYTETIDER (R) Manuell skifting: 8 min prøveskive
8 min pr. skive
10 min på siste skive
Skivetrekk/elektronikk: 30 skudd = 60 minutter
45 skudd = 80 minutter
7.9.0 RIFLESPESIFIKASJONER (R)
Maksimal vekt på våpen: Menn 8 kg
Kvinner 6,5 kg
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