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Tävlingsregler för den årliga tävlingen ”Årets Rekryt”
1. Deltagare
Tävlingen är öppen för nya skyttar tillhörande förening i Dalarnas Pistolskyttekrets.
För att kunna ställa upp i tävlingen "Årets Rekryt" skall skytten, på ett datum mellan innevarande års och
föregående års upplaga av "Årets Rekryt", ha skrivit godkänt prov för Sv. Pistolskytteförbundets
Pistolskyttekort. Skytt kan därför bara ställa upp en gång.

2. Klassindelning
Endast en klass.

3. Omfattning
 Före första precisionsserien skjuts 5 provskott.
 Tre (3) precisionsserier enligt bestämmelserna för pistolskyttemärket.

Samt

 Tre (3) tillämpningsserier enligt bestämmelserna för pistolskyttemärket.
(arrangerande klubb väljer själva vilken tavla som ska användas)

 Skjuttid 40 sekunder per serie.
 Varje träff i figurserierna räknas som 5 poäng.

Den skytt som erhåller högsta sammanlagda poäng blir ”Årets Rekryt”.

4. Särskiljning
Särskiljning om förstaplatsen sker genom omskjutning mellan de skyttar som har samma poäng.
Omskjutning utgörs av en, eller vid behov, flera precisionsserier. Därefter rangordnas övriga skyttar i första
hand efter antalet träff i figurserierna och därefter i precisionsserierna enligt skjuthandboken.

5. Genomförande
Ur säkerhetssynpunkt skall erfarna skyttar ur varje förening, som anmäler deltagare, närvara vid tävlingen
och biträda sina föreningskamrater. För varje femtal anmälda skyttar, skall en handledare medfölja. Varje
klubb måste själv ansvara för att anmäld skytt uppfyller kraven för deltagande; dvs. uppfyller kraven för ny
medlem samt att skytten innehar pistolskyttekort. Den klubb som vinnaren representerar arrangerar nästa års
’Årets Rekryt’. Tävlingen skall genomföras valfri helgdag i 3:e kvartalet eller efter överenskommelse med
kretsstyrelsen.

6. Vapen och ammunition
Alla av Svenska Pistolskytteförbundet godkända vapen med kaliber 5,6x15R är tillåtna.
Obligatorisk vapenkontroll före start.

7. Priser
Hederspriser skall utgå till minst bästa fjärdedelen av skyttarna. Minnesmärke till samtliga som deltar. Bästa
skytt erhåller kretsens tävlingsmedalj i guld, graverad med namn och årtal. Medaljen utdelas vid kretsens
årsmöte. Tävlingsresultat kommer att redovisas på www.dalakretsen.se. Kretsen utfärdar fr.o.m. 2017 också
ett frikort som ger rätt till en fri start i samtliga krets- och nationella tävlingar vilka arrangeras av förening
tillhörande kretsen. Gäller grenarna precision och fältskytte. Gäller ej mästerskap eller serietävlingar.

Tävlingsreglerna fastställda av kretsstyrelsen 2017-04-27.


