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Anvisningar/regler för poängfälttävlingen (vinterfälttävlingen)  

i Jämtlands Läns Pistolskyttekrets  

 

Vinterfälten är en poängfälttävling som regleras enligt skjuthandboken. Den består av fem  
deltävlingar som arrangeras mellan februari och april. De tre bästa räknas. Arrangörer för  
tävlingarna planeras på ”Gula boken” träffen.  
Kretsstyrelsen kallar till detta möte.  
 

Arrangör: Kretsens föreningar  

Ny avgift från 2023 
Första start 100kr 80kr till klubben och 20kr till kretsen. 
Andra och tredje start 60kr där 40kr går till klubben och 20 till kretsen. 
Ingen avgift för lag (tävlar om äran) 
  
 

 Vapengrupper:  
• A, B, C, revolver  
  

Poängfälttävlingen består av:  

• 6 stationer och 20 figurer. I varje deltävling är maxträffen 56 poäng   

• En figur ska vara en femringad poängfigur och denna ska stå på maxavstånd enligt  

Skjuthandboken. Alla träffar räknas med bara den högast poängen noteras MAX 5 poäng. 

• Varje vapengrupp ska ha olika förutsättningar för att standardmedaljer ska kunna  

utdelas  

• Minst en figur/station ska stå på maxavstånd  

• En figur/station ska vara enklare för att skyttar ska kunna välja bort de svåraste  

målen  

• Skytten väljer själv vilka figurer de vill skjuta på då, maxträff 6/figur  

• Förutsättningarna ska skickas till kretsens tävlingssekreterare för godkännande  

senast 2 veckor innan tävling  
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Resultat  

 

• Om ingen skytt har skjutit fullt i vapenklassen räknas resultatet upp till 56 poäng Tex.  

om bästa skytten i vapengrupp B har skjutit 50 poäng av 56 poäng ska alla resultat i  

vapengrupp B få ett tillägg på 6 poäng/skytt. Detta för att förutsättningarna ska vara  

rättvisa vid uträkningen av slutresultatet av de tre bästa av fem deltävlingar. Gäller  

även lag. Redovisas i egen resultatkolumn.  

• Lagtävlingen räknas på de tre bästa skyttarna i varje vapenklass och förening.  

 
 
Priser  
 
• Till bästa fjärdedelen uträknat på de som startat minst tre gånger/vapengrupp i: -  

A vapen i klass 1, 2 eller 3  

- B vapen i klass 1, 2 eller 3  

- Revolver i klass 1,2 eller 3  

- C vapen i klass 1,2 eller 3  

- C vapen Dam i klass 1,2 eller 3  

- Junior  

- Vet Y - Vet Ä.  

 
Avslut av tävling  
 
• Resultat, individuellt och lag, med uträknade standardmedaljer skickas direkt efter  

tävling till kretsens tävlingsansvarige för godkännande  

• Pengarna sätts in på kretsens plusgirokonto 335 30 - 7 senast en vecka efter tävlingen  

Redovisning skickas via mail till kretsens kassör  

• Prisutdelning för vinterfältserien ombesörjs av kretsens tävlingsansvarige på  

kretsmästerskap fält  

• Standardmedaljer utdelas vid varje deltävling  

 

 

Styrelsen Jämtlands Läns Pistolskyttekrets  

 


