Kretstävlingar i fältskjutning
Kretstävling är sådan tävling, som anordnas av krets eller förening (föreningar) inom kretsen på
uppdrag av eller efter medgivande av kretsstyrelsen, och i vilken skyttar tillhörande samtliga
föreningar inom kretsen får delta.
Tävlingsdag
Vid fastställande av dag för kretstävling tillses, att sådan tävling inte anordnas samma dag som
nationell tävling eller landsdelstävling äger rum inom närområdet. Med närområde avses tävling som
konkurrerar inom ett avstånd som enligt vedertagna karttjänster tar mindre än 2 timmar med bil.
Förening, som har för avsikt att anordna kretstävling, skall insända ansökan härom till vederbörlig
kretsstyrelse på tid, som av denna föreskrivs.
Ansvar
Tävlingsledning för tävling har ansvar för att tävlingen genomförs på ett säkert, sportsligt och rättvist
sätt och enligt SPSF: s bestämmelser. Anpassning får ske till den nivå som tävlingen gäller. Se mer om
detta SHB
Inbjudan
Den arrangerande föreningen skall tillse att inbjudan kommer till kännedom för de som tävlingen
avser. Inbjudan skall presenteras på kretsens hemsida. Inbjudan skall utsändas 3–4 veckor för tävling.
I inbjuda skall information finnas vart start och resultatlista finns att tillgå.
Anmälan
När så är möjligt bör dock skyttarna beredas tillfälle att föranmäla sig till önskad starttidpunkt.
I bestämmelser för lagtävlingar skall alltid föranmälan av skyttarnas namn krävas.
Deltagande
För att få delta i tävling skall skytt inneha pistolskyttekortet samt vara medlem i förening ansluten till
Svenska Pistolskytteförbundet inom Skaraborgs Pistolskyttekrets. I kretstävling får efter
kretsstyrelsens beslut även föreningar från angränsande kretsar delta. De skyttar som deltar från
närliggande krets deltar utom tävlar men de inräknas i standardmedaljberäkningen.

Vapen
Endast godkänt vapen och godkänd ammunition får användas.
Vapenkontroll
Vapenkontroll, utförd av utbildad vapenkontrollant, skall utföras eftersom tävlingen fyller kraven för
standardmedaljens utdelande. Vapenkontroll kan ske antingen som obligatorisk kontroll före start
eller med utökad stickprovskontroll. Godkännande av utökad stickprovskontroll lämnas av
kretsstyrelse för övriga tävlingar. Se mer om stickprovskontroll i SHB

Patrullchef.
Vid upprop skall arrangör meddela patrullen vem som utsetts till patrullchef (pärmbärare).
Patrullchefen skall under förflyttningen övervaka att ordnings- och säkerhetsföreskrifter efterföljs,
exempelvis att skytt inte lämnar patrullvägen, att vapen medförs på anbefallt sätt och att vapen inte
laddas eller hanteras på sådant sätt att fara uppstår.
Hederspriser
Arrangör avgör om hederspriser utgår. Om så sker skall dessa tillfalla minst en fjärdedel av de i
tävlingen deltagande. Om hederspriser ej utgår skall detta anges på tävlingsinbjudan.
Värde på hederspris bör inte vara mindre än anmälningsavgift till tävlingen. I vissa tävlingar kan
penningpriser vara lämpliga.
Resultatlista
Fullständig resultatlista skall av tävlingsledningen uppgöras snarast efter tävlingen. Innan den
presenteras översänds den till kretsens kontrollant för godkännande.
Sedan den godkänts utsänds den snarast samtliga i tävlingen deltagande föreningar eller presenteras
enligt information på inbjudan. Resultatet skall även presenteras på kretsens hemsida.

