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1. Om skydningen
1.1 Koncept - Under Dansk Sportsskytte Forbund afholdes 15 meter Grovpistol-skydninger efter
nedenstående regler.
1.2 Formål - Skytten skal i 15 meter Grovpistol skyde præcisionsskydning. Skytten med de fleste
points vinder.
1.3 Deltagelse - Der kræves ikke DSF licens for at skyde 15 meter Grovpistol.

2. Skydeprogram
2.1 Klasser - Senior, alle undtagen Veteran. Veteran, for skytter der fylder 55 år i konkurrenceåret.
2.2 Skydningen - 15 meter Grovpistol er opdelt i en prøveserie samt en gældende serie.

3. Afvikling
3.1 Skydestilling - Fritstående, fri håndsfatning.
3.2 Prøveserier - Ubegrænset antal skud på samme skive før gældende serier.
3.3 Gældende serier - 6 serier á 5 skud. Skiveskift efter hver serie.
3.4 Banekommandoer - 15 meter Grovpistol afvikles uden banekommandoer. Skydetid max. 45
minutter incl. prøveskud.
3.5 Skud i utide - Alle skud afgivet efter skydningens start og inden dens afslutning betragtes som
gældende skud.
3.6 Ladning - Der må lades med max. 5 skud pr. magasin. Der må kun lades et magasin.
3.7 Markering - Skiver sammentælles efter skydningens afslutning. Protester i forbindelse med
sammentællingen skal meldes med det samme til stævnelederen.
3.8 Pointslighed - I tilfælde af pointslighed tælles i rækkefølge: Samlet pointsum i sidste 2 serier, i
3. og 4. serie samt i 1. og 2. serie. Derefter tælles 10'ere i sidst 10 afgivne skud, derefter i 10 næstsidst afgivne skud o.s.v. Derefter tælles på samme måde 9'ere osv.
3.9 Værdisætning af skud - Skud tælles med de points som skiven giver. Der tælles indad. IPSC
måleplade anvendes.

15 METER GROVPISTOL REGLEMENT
4. Våben, våbenklasser
4.1 Generelt - Alle pistol- og revolvertyper fra .32 og op i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand må
benyttes. Dog med følgende inddelinger og begrænsninger.
4.2 Våbenklasser
Klasse 32 - Pistol/revolver .32/7,65mm indtil .38/9mm
Klasse SR - "Standard" revolver .38/9mm og derover.
Klasse SP - "Standard" pistol .38/9mm og derover.
Aftræktsvægt - Aftræksvægten skal være min. 1000 g
4.3 Sigtemidler - Kun åbne sigtemidler (dvs. korn og kærv) er tilladt.
4.4 Kompensator/håndballestøtte - Det er ikke tilladt at bruge kompensator
(mundingsbremse). Håndballestøtte må kun bruges i klasse 32.
4.5 Funktionsdygtig og sikker - Håndvåben der bruges skal være funktionsdygtige og sikre. Hvis
et håndvåben observeres at være ikke funktionsdygtigt eller usikkert, skal det trækkes ud på den
fungerende banekommandørs eller stævneleders ønske. Disse vil have ret til, på et hvilket som helt
tidspunkt, at kræve at undersøge et håndvåben eller udstyr.
4.6 Inspektion - Deltageres håndvåben kan inspiceres på et hvilket som helst tidspunkt for at sikre
at følgende anordninger, hvis nødvendige, er funktionsdygtige:
(i) Sikring (Safety catch)
(ii) Halvspænds hak (Half cock notch)
(iii) Aftræks frigører (Disconnector)
(iv) Hammer blokering (Hammer block)
4.7 Reserve håndvåben - En deltager skal bruge det samme håndvåben og sigte i alle serier. Undtagelsen er, at en deltager må bruge et andet håndvåben af samme model, virkemåde (mekanisk),
sigte og kaliber, som han startede matchen med, hvis hans originale håndvåben skulle blive ikke
funktionsdygtigt under konkurrencen. Deltageren må fortsætte med at konkurrere, med brug af et
hvilket som helst håndvåben af samme type og kaliber, såfremt dette ikke giver deltageren en fordel
i forhold til det forrige håndvåben og forudsat, at stævnelederen bekendtgøres med dette.

5. Ammunition
5.1 Ammunitionsstyper - Alle patrontyper af forsvarlig sikkerhedsmæssig stand. Dog er patroner
forsynet med mere end et projektil samt metalbrydende-, brand- og lyssporsammunition forbudt.
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6. Udstyr
6.1 Genladningsmagasiner - Der må kun benyttes eet magasin.

7. Måltyper og målopstilling
7.01 Måltype - I 15- meter Grovpistol benyttes DGI pistolskive 32.

8. Sikkerhedsbestemmelser
8.1 Generelle sikkerhedsbestemmelser - De til enhver tid gældende generelle sikkerhedsbestemmelser for Dansk Sportsskytte Forbund er gældende i forbindelse med 15 meter Grovpistol.
8.2 Sikkerhedsbriller og høreværn - Høreværn skal bruges jævnfør generelle sikkerhedsbestemmelser for skydninger under DSF. Det anbefales skytterne ligeledes at benytte sikkerhedsbriller.
8.3 Diskvalifikation - Dette reglement, ligesom generelle sikkerhedsbestemmelser for DSF, skal
overholdes. Et sikkerhedsbrud vil automatisk føre til diskvalifikation fra stævnet og evt. bortvisning.
8.4 Tvivlstilfælde - Stævnelederen har det endelige ord, og kan således udelukke enhver person fra
15 meter Grovpistol- skydningen og baneområdet. Dette kan gøres suverænt og uden begrundelse.

9. Generelt vedrørende 15 meter Grovpistol skydninger
9.1 Nedlæggelse af protest - Hvis en konkurrencedeltager ønsker at nedlægge protest mod andre
konkurrencedeltagere p. g. a. vedkommendes udstyr eller handlinger, banemateriellet, stævneafviklingen eller en standpladskommandørs beslutninger, skal konkurrencedeltageren omgående forelægge protesten for banekommandøren. Er skytten uenig i banekommandørens afgørelse, skal skytten skriftligt redegøre for sin protest til stævnelederen senest 1/2 time efter den pågældende skydnings afslutning.
9.2 Protestgebyr - Enhver protest skal indleveres til stævnelederen ledsaget af kr. 100. Dette beløb
tilbagebetales, hvis vedkommende får medhold i protesten. I modsat fald tilfalder beløbet NROI.
9.3 Copyright - 15 meter Grovpistol skydninger efter dette regelsæt må kun afholdes af DSF, distrikter eller -affilierede foreninger.
9.4 Afvikling - 15 meter Grovpistol skydninger skal overholde retningslinierne givet af DSF.
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