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TÄVLINGSREGLER FÖR NORDISKA MÄSTERSKAP I SVARTKRUTSSKYTTE
(Fastställda vid NM 1 Finland 1988-07-30) ALLMÄNT:
Uppdaterad version 1.6 efter MLASC möte 22 juli 2016 i Orivesi, Finland
ALLMÄNNA REGLER:

a)

Nordiskt Mästerskap (NM) skall, i den mån det är möjligt, hållas varje år. Arrangemanget
av NM roterar mellan de nordiska länderna i följande ordning: Danmark, Sverige,
Finland och Norge.

b)

Vid varje NM skall ett samrådsmöte med MLASC hållas. Mötet bör hållas fredagen
klockan 20:00.

c)

Beslut beträffande NM-tävlingar och tävlingsregler skall diskuteras vid mötet.

d)

Frågor som respektive land avser diskutera på mötet skall minst 2 månader före mötet
skickas skriftligen till sekreteraren i MLASC, för vidare befordran till mötesdeltagarna.

e)

Arrangerande land utser en sekreteraren för samrådsmötet. Sekreteraren har ingen rösträtt
i samrådsmötet. Sekreteraren skall senast två (2) månader efter samrådsmötet skicka
mötesprotokoll tillsammans med uppdaterade MLASC stadgar (om dessa ändrats under
samrådsmötet) till samtliga länders MLASC representanter. Mötesprotokoll samt
eventuella ändringar i MLASC stadgar är giltiga först efter att varje land som deltagit på
MLASC samrådsmöte gett sitt godkännande.

f)

Ordförande väljes på en tid av ett år. Ordföranden skall vara från det land som står i tur
att arrangera NM.

g)

Inbjudan till NM bör utgå från arrangören senast den 1 november, året före tävlingen.

h)

Två månader före varje NM skall varje nation lämna uppgifter till tävlingsarrangören
(ordförande) om följande:
- Två personer som skall representera landet vid samrådsmöte (denna information sändes
även till
sekreteraren MLASC).
- Två personer som skall vara vapenkontrollanter vid NM.
- Två personer som skall vara tavelkontrollanter vid NM.

i)

Juryn skall utgöras av en representant från vardera deltagande land. Jurymedlem från det
land som berörs i specifikt ärende har inte rösträtt.

j)

Juryn i MLASC tävlingar skall endast behandla de måltavlor vars resultat som
ifrågasätts.
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k)

Officiellt språk inom MLASC är engelska. Den engelska versionen av MLASC
reglemente är den som har företräde framför versioner på respektive lands språk.

l)

Ändringar i skjutreglementen gäller från och med nästkommande skytteår.

TÄVLINGSREGLER:
Vid NM följes MLAIC regler men med vissa undantag och justeringar enligt nedan:

m)

Ändringar i MLASC regler kan ske via e-post om samtliga deltagarländer är överens om
detta. Ändringarna skall publiceras på de nationella förbundens hemsidor och/eller
föreningstidning före den 1:a januari för att ge skyttar tid att anpassa utrustning och
vapen enligt de nya reglerna.

n)

Arrangerande land har friheten att arrangera sidomatcher eller nya klasser på prov. Inga
medaljer delas dock ut i dessa klasser utan endast hederspriser i enlighet med de generella
reglerna i MLASC reglemente.

o)

För att en individuell vapenklass skall genomföras fordras minst 5 deltagare. Om antalet
skyttar som anmält sig i originalklass (O) blir mindre än 5 överförs den/de anmälda
skyttarna automatiskt till motsvarande replikaklass (R). Skyttarna skall ha bekräftelse på
sin anmälan i god tid före tävlingen

p)

Antalet deltagande skyttar per vapenklass är ej maximerat

q)

Samma vapen får bara användas en gång per tävlingsklass. Undantag gäller
familjemedlemmar som får skjuta med samma vapen i samma vapenklass. De
familjemedlemmar som avser tävla med samma vapen skall ange detta i sin
förhandsanmälan till tävlingsarrangören.

r)

MLASC välkomnar även skyttar som av olika skäl behöver ändringar skjutställningar.
Lagkapten skall skicka in begäran om anpassning eller ändring av specika skyttars
skjutställningar till MLAIC samrådsmöte.

s)

Sittande eller knästående skjutställning får användas istället för den vanliga liggande
skjutställning i MLASC skjutklasser. Definitionen av sittande skjutställning skall
uppfylla följande krav:
- Armbågarna får stödjas mot båda benen.
- Överarmen får inte vara i kontakt med bröstkorgen
- Det skall finnas en tydlig/synlig spalt mellan överarm och bröstkorg.

t)

Deltagare i lagtävlingar skall anges minst en (1) vecka i förväg innan tävlingarna startar.
Huvudregeln är att varje land kan delta med två (2) lag i varje lagklass och att minst två
(2) länder deltar i lagklassen för att det skall delas ut medaljer. Avvikelse från denna
regel kan beslutas av MLASC samrådsmöte när det så passar.
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Ett lag kan endast bestå av medlemmar från ett och samma land.

v)

Lagklass kan utgöras av en blandning av original- och replikavapen.

w)

MLAIC säkerhetsreglemente på engelska skall anslås vid alla skjutbanor. Skjutledare får
ha en översättning av MLAIC säkerhetsreglemente på landets eget språk.

TÄVLINGSKLASSER:

x. MLAIC tävlingsklasser som tillkommit efter år 2009 måste godkännas av MLASC
samrådsmöte. Arrangerande nation kan exkludera lerduveklasserna (Manton och
Lorenzoni) om faciliteter saknas för att genomföra dessa klasser.
y. Deltagande i alla MLAIC lagklasser utom Nagashino är möjliga.
z. Om tveksamhet råder om ett skjutvapens autenticitet är det skyttens ansvar att uppvisa
dokumentation som visar att vapen och ammunition är historiskt korrekta.
aa. Skandinaviska tävlingsklasser:
90 Remington Rifle
Skjutavstånd:
100 m
Tavla:
Internationella pistoltavlan ISSF 50
Skjutställning:
Liggande
Modell:
Endast original. Kammarladdade och patronladadde gevär för
svartkrut och blykula i oförändrat historiskt original.
Laddning:
Endast svartkrut är tillåtet
Riktmedel:
Endast öppna riktmedel som överensstämmer med vapnets
ursprungliga tillverkningsperiod.
Kaliber:
Ingen begränsning, skall vara av tidsenlig typ för den tid då
vapnet tillverkades
Projektil:
Skall vara av tidsenlig modell. Papperslindad kula är tillåten.
Övrigt:
Tävlingsklass 90 och 91 kan antingen skjutas separat eller
samtidigt beroende hur tävlingsarrangören har planerat
tävlingen.
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Skjutavstånd:
100 m
Tavla:
Internationella pistoltavlan ISSF 50
Skjutställning:
Liggande
Modell:
Original eller replikor av kammarladdade och patronladadde
gevär för svartkrut och blykula i oförändrat historiskt
original. Skytten är dock begränsad till att använda ett och
samma vapen som används i tävlingsklass 90.
Laddning:
Endast svartkrut är tillåtet
Riktmedel:
Öppna riktmedel som överensstämmer med vapnets ursprungliga tillverkningsperiod. Diopter är tillåten om det är av
tidsenlig modell och vapnet var försett med sådan för sin tid.
Kaliber:
Ingen begränsning, skall vara av tidsenlig typ för den tid då
vapnet tillverkades
Projektil:
Skall vara av tidsenlig modell. Papperslindad kula är tillåten.
Övrigt:
Tävlande kan delta i både tävlingsklass 90 och 91. Vid platsbrist kan arrangören endast medge att tävlande endast kan
starta i antingen tävlingsklass 90 eller 91
Lagklass Remington
Namn:
Nordic Cup
Deltagare:
Lag bestående av tre deltagare där antingen en person skjuter
i klass 91 och de två andra i klass 90 eller att alla tre skjuter i
klass 90.
93 Smith & Wesson
Skjutavstånd:
25 m
Tavla:
Internationella pistoltavlan ISSF 50
Skjutställning:
Stående utan stödhand
Modell:
Original eller replikor av patronladadde räfflade revolvrar avsedda för svartkrut och blykula i oförändrat historiskt original.
Laddning:
Endast svartkrut är tillåtet
Riktmedel:
Öppna riktmedel som överensstämmer med vapnets ursprungliga tillverkningsperiod. Mikrometersikten är inte tillåtna..
Kaliber:
Ingen begränsning, skall vara av tidsenlig typ för den tid då
vapnet tillverkades
Projektil:
Blykula av tidsenlig modell.
Laddordning:
I enlighet med MLAIC regler för Colt och Mariette, vapnet får
inte användas som enskottsvapen. Laddordning 5+5+3 eller
5+5+4 om läskskott skall skjutas.

2017-01-01

Tävlingsverksamhet - 6 -

Lagklass Smith & Wesson
Namn:
Scandinavian Cup
Deltagare:
Lag bestående av tre deltagare i klassen Smith & Wesson.
Original och replika kan fördelas fritt inom laget.
bb. Användandet av Springfield Trap Door Buffington bakre sikte är tillåtet om det lägre
diopterliknande hålet är täckt/avskärmat.
PRISER DIPLOM:
cc. Alla deltagare i NM skall erhålla ett diplom för deltagandet i NM.
dd. .Medaljer skall delas ut till de tre (3) första deltagarna i de individuella tävlingsklasserna
och till de två (2) eller tre (3) främsta lagklasserna.
ee.

Hederspriser skall delas ut till övre fjärdedelen i de individuella tävlingsklasserna. En
begränsning till de tjugo (20) första deltagarna kan införas vid behov.
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TÄVLINGSREGLER FÖR SVENSKA MÄSTERSKAP I SVARTKRUTSSKYTTE

BANSKJUTNING
Tävling om svenskt mästerskap (SM) och landsdelsmästerskap (SSM, VSM, ÖSM, NSM) skall
genomföras varje år. Tävlingen anordnas av förening/ar som ansökt härom och som erhållit
uppdrag av SSSF att genomföra tävlingen.
SM-tävlingen skall genomföras under ett veckoslut i juni månad. Tid och plats skall kungöras i
Krutkorn nr 1. Landsdelsmästerskap fördelas över säsongen.
Ansökan om att få arrangera tävling skall ske till SSSFs styrelse senast året före det år tävlingen
skall genomföras. För att få jämn spridning över landet skall uppdraget cirkulera mellan de olika
distrikten för SM och inom distrikten för landsdelsmästerskap.
Tävling skall omfatta av SSSF antagna vapenklasser och lagtävlingar, dels obligatoriska klasser
(MLAICs), dels icke-obligatoriska klasser (övriga). Det står arrangören av tävlingen fritt att
välja vilka klasser man vill ta upp utöver de obligatoriska, men samtliga tilläggsklasser får
samma status som de obligatoriska i tävlingen. Minst 4 deltagare från minst 2 föreningar
respektive minst 2 lag från minst 2 föreningar erfordras för att klassen skall anses fylld (gäller
både SM och landsdelsmästerskap). Utgår en vapenklass eller en lagtävling p.g.a för få
anmälningar skall skytt som anmält sig snarast tå besked om detta samt beredas möjlighet att
anmäla sig i annan vapenklass eller annat lag.
Svenska mästerskapstävlingar är öppna för svenska medborgare, samt icke-svenska medborgare
med fast adress i Sverige och personnummer/skattenummer, som är fullvärdiga medlemmar i
SSSF. Om även andra skyttar deltar kan dessa ej vinna medaljer, endast hederspriser. För
medalj i landsdelsmästerskap gäller att skytten måste representera förening i landsdelen ifråga.
SSSF:s stora medalj i guld, silver och brons med band jämte diplom skall utdelas i varje
vapenklass och till varje deltagare i lagtävling. SSSF:s diplom utdelas till alla deltagare.
Hederspriser bör utgå till bästa tredjedelen av deltagarna i respektive vapenklass och av
startande lag.
SSSF:s skjutreglemente skall följas i sin helhet. För klass som kan omfatta både Original och
Replika vapen blandas dessa till en enda klass, men för originalvapen markeras O i prislistan.
Skjutning kan ske mot hel tavla men även endast byte av speglar är tillåtet.
Klass 12 Mariette måste skjutas före klass Ruger.
Vapenkontroll är obligatorisk. Kontroll av ammunition kan ske (detta skall framgå av inbjudan).
SM-tävling får ej kombineras med annan tävling. Under förutsättning att mästerskapstävlingen
ej blir lidande kan dock extra tävling utlysas i någon vapenklass. För sådan extra tävling svarar
arrangerande förening helt för säkerheten beträffande vapen och genomförande samt försäkring
för deltagare och tredje man.
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Landsdelsmästerskap får kombineras med klubbmästerskap eller landskamp men separata
resultatlistor skall upprättas och medaljer utdelas enligt dessa.

FÄLTSKJUTNING
Även här gäller i stort sett samma som för banskjutning utom tidpunkten, som kan variera.
SSSF:s skjutreglemente för fältskjutning skall följas i sin helhet.

STARTAVGIFTER
För varje start i SM/landsdelsmästerskap eller landskamp/NM som anordnas av svensk
förening skall erläggas en startavgift till SSSF.
F n är denna avgift 5 kr/start.
Avgifterna har avskaffats efter 1998.0l.0l.

KVALIFICERINGSTÄVLINGAR
I syfte att nedbringa kostnaderna kan anordnas speciella kvalificeringstävlingar, där t ex
prisbordet är enklare än vid SM och landsdelsmästerskap. Varje distrikt får anordna 2 tävlingar
per år och tävlingen måste uppfylla vissa krav för att få vara kvalificeringsgrundande:
1

Ansökan att få arrangera tävlingen tillställes kansliet

2

Tävlingen skall annonseras i Krutkorn

3

Samtliga vapenklasser skall förekomma (möjligen undantag lerduvor)

4

Resultatlista skall införas i Krutkorn och tillställas kansliet Avgift per start till SSSF har
avskaffats per 1998.01.01.
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UTTAGNINGSREGLER FÖR EM OCH VM I SVARTKRUTSSKYTTE
Dessa tävlingar är ej öppna för alla utan de svenska skyttarna har en kvot, d. v.s. ett antal platser
till förfogande för varje vapenklass.
För dessa tävlingar tillämpas MLAIC:s reglemente. Varje vapenklass delas i Original och
Replika utom Colt och Mariette, som ju är en original- respektive replikaklass. Inga andra vapen
än klassens får skjuta i varje klass.
De regler som gäller för uttagning till EM och VM är följande:
1

Intresseanmälan att åka till tävlingen
Ingen skytt får dock anmäla sig till EM eller VM om han ej har skjutit klassen
kvalificeringstävlingarna. Undantag, se nedan.

2

Ranking bland de skyttar som anmält intresse
Ranking är summan av de tre bästa resultaten i klassen från följande tävlingar i
banskjutning:

3

A

Svenskt mästerskap (SM och landsdelsmästerskap)

B

Nordiskt mästerskap

C

EM och VM, om man deltagit där

D

Speciella kvalificeringstävlingar

E

Öppna landskamper

F

Av MLAIC sanktionerade internationella tävlingar

Tillgång på plats i kvoten

Skytt som ej har skjutit minst en kvalificeringstävling under kvalificeringsåret kan få åberopa
kvalificeringstävlingar två år bakåt. Den som åberopar kvalificering från året innan det egentliga
kvalificeringsåret kan endast komma i andra hand i rankingen, efter de skyttar som har
kvalificering för "rätt" år.
Skytt som tagit guldmedalj i EM eller VM är direkt kvalificerad till nästa motsvarande tävling.

2017-01-01

Tävlingsverksamhet - 10 -

REGLER FÖR ALLSVENSKA GEVÄRSSERIEN
Serien skjutes under tiden l april - l september i 5 omgångar.
Om förening har 2 lag i samma division skall dessa mötas i första matchen, för att undvika
taktikspel. Tävlingen består av lagskjutning med 2 man i varje lag, och laget har rätt till
reservskytt.
Generellt gäller att man som reserv för ordinarie skytt kan låna en skytt från underliggande
division. Den utlånade får dock ej skjuta den omgången i sin egen division. Man får endast lånas
ut l gång, blir det 2 gånger kan man ej gå tillbaka till sin egen lägre division.
Gevärsallsvenskan skjuts med valfritt svartkruts gevär på två olika avstånd, 50 m stående och 100
m liggande. Man kan cirkulera inom lagets avstånd eller ingå i 2 lag och skjuta ett avstånd i
vardera laget, men man får inte skjuta samma avstånd i 2 olika lag.
Vapen och skjuttid enligt SSSF:s reglemente.
Skjutningen skall utföras enligt SSSF:s reglemente. Skyttarna skjuter på egen bana och vid valfri
tidpunkt före utgången av angiven omgång. Före skjutningen klistras kontrolletiketter på
baksidan av nya speglar, mitt för 10:an. Varje skytt skjuter på två speglar, 6 respektive 7 skott
per spegel. Kontrollant skall närvara vid skjutningen och skall signera kontrolletiketterna innan
skjutningen påbörjas.
Efter avslutad skjutning noteras kontrolletiketternas nummer och resultatet på skjutkortet, som
sändes senast 7 dagar efter skjutningen till tävlingsledaren. Skytten skall arkivera speglarna,
eftersom tävlingsledaren eventuellt kan behöva begära in speglarna för granskning.
Viktigt är att respektera omgångarnas tider och sista dag för att sända in resultatrapportering.
Startavgifter: enligt inbjudan i Krutkorn.
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REGLER FÖR ALLSVENSKA TRIPPELSERIEN
Serien skjutes under tiden maj -september i 5 omgångar.
Om förening har 2 lag i samma division skall dessa mötas i första omgången, för att undvika
taktikspel.
6 lag tävlar i varje division och tillkommande lag placeras i de lägre divisionerna. Varje lag
består av 3 skyttar: en som skjuter flintlåspistol, en som skjuter slaglåspistol och en som skjuter
slaglåsrevolver. Lagmedlemmarna kan cirkulera inom lagets vapen men kan i så fall ej ingå i
andra lag. Annars gäller att man kan ingå i max 3 lag och skjuta en vapentyp i varje lag, men
man får inte skjuta samma vapentyp i 2 olika lag. Varje klubb kan anmäla flera lag. Varje lag har
rätt att ha en reserv.
Generellt gäller att man som reserv för ordinarie skytt kan låna en skytt från underliggande
division. Den utlånade får dock ej skjuta den omgången i sin egen division. Man får endast lånas
ut l gång, blir det 2 gånger kan man ej gå tillbaka till sin egen lägre division.
Vapen och skjuttid enligt SSSF:s reglemente. Tillåtna klasser är Cominazzo, Kuchenreuter, Colt
och Mariette. Ruger är ej tillåten.
Skjutningen skall utföras enligt SSSF:s reglemente. Skyttarna skjuter på egen bana och vid valfri
tidpunkt före utgången av angiven omgång. Före skjutningen klistras kontrolletiketter på
baksidan av nya speglar, mitt för 10:an. Varje skytt skjuter på två speglar, 6 resp 7 skott per
spegel. Kontrollant skall närvara vid skjutningen och skall signera kontrolletiketterna innan
skjutningen påbörjas.
Efter avslutad skjutning noteras kontrolletiketternas nummer och resultatet på skjutkortet, som
sändes senast 7 dagar efter skjutningen till tävlingsledaren. Skytten skall arkivera speglarna,
eftersom tävlingsledaren eventuellt kan behöva begära in speglarna för granskning.
Viktigt är att respektera omgångarnas tider och sista dag för att sända in resultatrapportering.
Startavgifter: enligt inbjudan i Krutkorn.
Efter avslutad tävlingsperiod erhåller skyttarna i de tre bästa lagen i varje division medaljer
(speciella för serien).
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REGLER FÖR ALLSVENSKA SLAGLÅSREVOLVERSERIEN
Serien skjutes under tiden maj -september i 5 omgångar.
Om en förening har 2 lag i samma division skall dessa mötas i första matchen, för att undvika
taktikspel.
6 lag tävlar i varje division och tillkommande lag placeras i de lägre divisionerna. Varje lag
består av 3 skyttar som alla skjuter slaglåsrevolver. Skytt kan delta endast i l lag. Varje lag har
rätt att ha en reserv.
Generellt gäller att man som reserv för ordinarie skytt kan låna en skytt från underliggande
division. Den utlånade får dock ej skjuta den omgången i sin egen division. Man får endast lånas
ut I gång, blir det 2 gånger kan man ej gå tillbaka till sin egen lägre division.
Vapen och skjuttid enligt SSSF:s reglemente. Tillåtna klasser är Colt och Mariette. Ruger är ej
tillåten.
Skjutningen skall utföras enligt SSSF:s reglemente. Skyttarna skjuter på egen bana och vid valfri
tidpunkt före utgången av angiven omgång. Före skjutningen klistras kontroll etiketter på
baksidan av nya speglar, mitt för 10:an. Varje skytt skjuter på två speglar, 6 respektive 7 skott
per spegel. Kontrollant skall närvara vid skjutningen och skall signera kontrolletiketterna innan
skjutningen påbörjas.
Efter avslutad skjutning noteras kontroll etiketternas nummer och resultat på skjutkortet, som
sändes senast 7 dagar efter skjutningen till tävlingsledaren. Skytten skall arkivera speglarna,
eftersom tävlingsledaren eventuellt kan behöva begära in speglarna för granskning.
Viktigt är att respektera omgångarnas tider och sista dag för att sända in resultatrapportering.
Startavgifter: enligt inbjudan i Krutkorn.
Samtliga skyttar i lagen erhåller dekaler. Efter avslutad tävlingsperiod erhåller skyttarna i de tre
bästa lagen i varje division medaljer (speciella för serien).
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REGLER FÖR HEMMABANETÄVLINGEN
Tävlingen pågår under tiden l april- 15 september.
Varje skytt kan skjuta valfritt antal klasser men endast en omgång och ett vapen per klass.
Vapen och skjuttid enligt SSSF:s reglemente.
Skjutningen skall utföras enligt SSSF:s reglemente. Skyttarna skjuter på egen bana och vid valfri
tidpunkt före 15 september. Före skjutningen klistras kontroll etiketter på baksidan av nya
speglar, mitt för 10:an. Varje skytt skjuter på två speglar, 6 respektive 7 skott per spegel
(undantag musköter och luntlåsgevär som skjuter på fransk militär 200-meterstavla, 13 skott).
Kontrollant skall närvara vid skjutningen och skall signera kontrolletiketterna innan skjutningen
påbörjas.
Efter avslutad skjutning noteras kontrolletiketternas nummer och resultatet på skjutkortet.
Originalet till skjutkortet sändes till tävlingsledaren. Skytten skall arkivera speglarna, eftersom
tävlingsledaren eventuellt kan behöva begära in speglarna för granskning.
Startavgifter: enligt inbjudan i Krutkorn.
Efter avslutad tävlingsperiod erhåller alla skyttarna diplom och de tre bästa i varje klass erhåller
medaljer (speciella för serien).
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