Forslag/Spørsmål til Forbundstinget!
Re Sivilpistol regelverket.
Styret i Stavanger Sportsskytterlag legger herved fram et forslag om endringer i regelverket
for Sivilpistol.
1:

Der står fremdeles NFPS og ikke DSSN, både i regelverket og Logoen.
(Greit nok for meg, men noen reagerer på det.)

2:

Det er uklart om man kan få DQ i bare en klasse, eller om det vil gjelde for hele
stevnet.

3:

Hylsterregler for standard, gjelder det samme for øvrig utstyr som magasin holdere ?

4:

Hvordan skal en skytter scores dersom han får DNF (for eks. skyter bare en av flere
stager.) 0-tid blir jo veldig bra poengtid.

5:

Kan man, slik som i klasse 1 designe en stage med start 45 grader for alle klasser? Jeg
vet det er blitt arrangert, også i NM Sivilpistol, men hva som er blitt gjort og hva som
er korrekt etter regelverket er gjerne to forskjellige ting. Noen kvier seg gjerne for å
kjøpe ekstra hylster for våpen som de kun bruker en gang eller to i året. Men en fast
gjeldende regel ville bli verdsatt.

6:

På Sivilpistol klasse 4 står det bak (Avtrekksvekt): Kun DA. Er det dermed kun lov til
å skyte revolver med dobbel action? Hva da med SA/DA revolver uten hammerspur
(bobbet hane)? Det går an å spenne hanen i SA selv uten spur. Kanskje det kunne bli
rettet til: All skyting SKAL utføres med DA.

7:

Justere / indeksregulere grenser / priser for startkontingent. Kr. 50,- / 100,- har vel
vært uendret de siste 10+ år. Det finnes en praksis rundt dette, men er ikke
dokumentert skikkelig.
Rent personlig mener jeg at siden der finnes så mange klasser i Sivilpistol, og at
mange vil skyte flest mulig klasser, så er kanskje prisene riktige som de er.
Med vennlig hilsen
Kristian Karlsen
Formann S-SSL.

