
PPC1500 – EUROPAMESTERSKAP 2014  

 

På vegne av Norges Skytterforbund, ønsker Oppegård SL å invitere PPC-skyttere til 
Europamesterskap i PPC1500, 28. - 31. august 2014. 
 
STEVNELEDELSE 

Match Director: Christian Hegstad 
Chief Range Officer: Sjur Authen 

Statistical Officer: Haakon Hegstad 
Oppegård SL representative: Tom Erik Landberg 

JURY: (TBA) 
 

STED 
Oppegaard SL, Kurud skytebane 

Adresse: Gamle Mossevei 92-100 
Postkode: 1420 
By: Svartskog 

GPS: WG S84: 59º46'38.6"N 10º46'52.0"E, WG S84 (dec, lat/lon): 59.777381, 10.781114 
 

PÅMELDING 
WEB-påmelding: http://www.norway-open.no/index.php/sign-up 

Påmelding aksepteres til og med 1. august 2014. 
 

Bane A - 150/60 skudds matcher (16 standplasser) 
 

Bane B - 48 skudds matcher (8 standplasser) 

 

REGLER 
Konkurranseregler i henhold til WA1500 regler 2013. http://www.norway-
open.no/images/PDF/WA1500%20Rules%202013.pdf 
 
Skyteavstand er 3 - 7 - 15 - 25 - 50 YARDS 

 
NB! Det er ikke tillatt og hylstre pistoler med patron i kammeret, og hanen skal ikke være spent. 

Etter "start signal" må skytteren ta ladegrep etter at pistolen er fri fra hylsteret i sikker retning mot 
skivene, for å lade patron i kammeret. Første gang en skytter hylstrer en pistol med patron i 

kammeret, skal det gis en advarsel. Andre gang en skytter hylstrer en pistol med patron i 
kammeret, skal skytteren diskvalifiseres.  

 
Hvis en skytter har skutt en «stage/match» med hylstrert pistol og patron i kammeret, anses 

«stagen/matchen» å være skutt feil. 

 

VÅPEN/UTSTYR 
Det vil ikke være en generell kontroll av våpen og utstyr. I stedet vil det bli gjennomført tilfeldig 

kontroll av våpen og utstyr før og/eller etter matchene. Skyttere som ikke følger pålegg om kontroll 
av våpen og utstyr vil bli diskvalifisert fra matchen. 
 

På banen vil det være tilgjengelig avtrekksvekter og annet nødvendig verktøy som skyttere kan 
benytte i sin egen kontroll av våpen og utstyr. 



 
Skyttere kan ved usikkerhet om våpen og utstyr er i henhold til konkurransereglene, fremlegge 

våpen og utstyr for kontroll og godkjenning. 
 

KLASSER 
High Master 

Master 
Expert 

Sharpshooter 
Marksman. 

 
Unclassified skyttere vil bli klassifisert som Master. 

 
NB!: Skyttere vil bli klassifisert i henhold WA1500 Classification database per 26. august 2014. 

 
KALENDER: 
Torsdag  28/8-14  09:00 - 20:00: - 48/60/150 matches 

Fredag  29/8-14 09:00 - 20:00: - 48/60/150 matches 
Lørdag  30/8-14  09:00 - 17:00: - 48/60/150 matches 

Lørdag  30/8-14  17:00 - 19:30: - Nasjons Matches R/P 
Lørdag  30/8-14  19:30 - ->: Nasjon premieutdeling og BBQ 

Søndag  31/8-14  10:00 - 14:00: - 48/60/150 matches 
Søndag  31/8-14  15:00 - 16:00: - Premieutdeling 

 
MATCHER: 
Pistol 1500:    7-50 yards, 150 skudd, innskyting på 50 og 25 yards (165 sec.) 
Revolver 1500:   7-50 yards, 150 skudd, innskyting på 50 og 25 yards (165 sec.) 

Open Match:    7-50 yards, 60 skudd, innskyting på 50 yards (165 sec.) 
Standard Pistol 5”:   7-50 yards, 60 innskyting på 50 yards (165 sec.) 

Standard Revolver 6”:   7-50 yards, 60 skudd, innskyting på 50 yards (165 sec.) 
Standard Revolver 4”:   3-25 yards, 48 skudd, ikke innskyting 
Standard Revolver 2,75”:  3-25 yards, 48 skudd, ikke innskyting 

Standard Pistol Faste Sikter:  3-25 yards, 48 skudd, ikke innskyting 
 

Klubblag Pistol (2 pers.):  Match 5 fra Pistol 1500 
Klubblag Revolver (2 pers.):  Match 5 fra Revolver 1500 

 
Nasjonsskyting Pistol (2 pers.):  7-50 yards, 60 skudd, innskyting på 50 yards (165 sec.) 

Nasjonsskyting Revolver (2 pers.):  7-50 yards, 60 skudd, innskyting på 50 yards (165 sec.) 
 

NB! Skyttere på klubblag må være fra samme klubb og skal være registrert i forkant. 
 

MATCHSTART 

Skyttere skal være på standplass og klare til å skyte minimum fem minutter før skytetiden. De 

oppsatte skytetidene er bindende, og det er ikke anledning til å endre skytetiden.  
 
 
  



STARTAVGIFT: 
 

Match/event Kr. 
- 150 match 200 

- 60 match 100 

- 48 match 100 

- Klubblag 100 

BBQ (ikke inklusiv drikke) 100 

 
BETALING 

All betaling på banen i norske kroner. 
 
PREMIERING 
Våpengrupper 

Premie til Overall Winner i alle åtte våpengrupper, og premiering til de tre beste i hver klasse (High 
Master, Master, Expert, Sharpshooter, Marksman). 

 
Klubblag 

Premie til Overall Winners i lagskyting for Pistol og Revolver, og premiering til de tre beste lagene i 

hver klasse (High Master, Master, Expert, Sharpshooter, Marksman). 
 

Nasjonskyting Team Matches 
Premiering til de tre beste nasjonene i Pistol og Revolver. 

 
Beste Pistol/Revolver skytter  
Premiering til beste pistolskytter med høyest sammenlagt poeng for Pistol 1500, Standard Pistol 5” 
og Standard Pistol Faste Sikter. 

 
Premiering til beste revolverskytter med høyest sammenlagt poeng for Revolver 1500, Standard 

Revolver 6”, Standard Revolver 4” og Standard Revolver 2, 75”. 
 

“X-Factor” 
“X-Factor” premie til skytter med høyest sammenlagt antall X for alle åtte våpengrupper (Pistol 

1500, Standard Pistol 5”, Standard Pistol Faste Sikte, Revolver 1500, Standard Revolver 6”, 

Standard Revolver 4”, Standard Revolver 2,75” og Open). 
 

SCORING 
Alle 150 og 60 skudds matcher vil bli scoret ETTER matchen i eget område bak standplass. 

 
All 48 skudds matchene vil bli scoret fortløpende UNDER matchen på skivene. 

 
NB! Når det scores skal skytteren holde god avstand til egen skive og skal ikke påvirke scoringen.  

 
SCORING - PROSEDYRE 

Skytteren skal score skiven til høyre, siste skytter skal score skive 1. 
Scoring skal først gjøres på nedre halvdel (copy) av scorekortet, og skal etter deretter overføres til 

øvre halvdel av scorekortet og signeres av den som har scoret. 
 

Skytteren skal kontrollere sine skiver og scoring, og signere scorekortet dersom han/hun er enig, 



og levere øvre del på anvist sted. Er skytteren uenig i scoringen skal scorekortet ikke signeres og 
skytteren skal påkalle Scorings RO for gjennomgang og kontroll. Beslutning fra RO kan påklages 

mot avgift (80 kr.) Stevnekomite og Jury. Beslutning fra Stevnekomite/Jury er bindende og kan ikke 
påklages, og scorekortet skal signeres og levers å anvist sted. 

 
Stevnekomite har rett til å foreta kontroll av scorekort og gjøre korreksjoner.  

 
Skytter som endrer eller usportslig påvirker scoring av sitt eget scorekort, vil bli diskvalifisert fra 

hele konkurransen. 
 

PROTESTER 
Alle protester i henhold til WA1500 rules. Protestgebyr er 80 NOK. 

 
RANGE OFFICER 

Ordre og instrukser fra Range Officers (RO) skal følges. Det er ikke tillatt å diskutere med RO under 
skyting, scoring eller etter matchen. 
 

Protester på Range Officer ordre/beslutning skal adresseres til stevnekomite (Competition 
Management). 

 
LØRDAG - BBQ, FELLES ARRANGEMENT  
Det vil være et felles arrangement/BBG på skytebanen lørdag 30. august rett etter Nasjonsskyting 
med premieutdeling. Det vil bli servert grillet kjøtt og mulighet til å kjøpe kald øl/mineralvann. 

Skyttere kan også ta med eget drikke.  
 

NB! Vennligst gi beskjed om du ønsker å være med lørdagens BBQ, ved sign-
uphttp://www.norway-open.no/index.php/sign-up. 

 
BEKLEDNING 

Det er ikke tillatt med militær- eller paramilitær bekledning, eller bekledning som oppfattes som 
støtende eller provoserende.  
 

Det er ikke tillatt med kne- eller albubeskyttere eller bekledning som er avstivende eller direkte 
støttende. 

 
Stevne komitéen (Competition Management) sin beslutning på hva som er tillatt av bekledning kan 

ikke påklages. 
 

ALKOHOL 
I henhold til WA1500 regelboken er det ikke tillatt å konsumere noen form for alkohol under 

konkurransen. Skyttere som konsumerer eller er påvirket av alkohol under skytingen, vil bli 
diskvalifisert fra konkurransen og strøket fra resultatlistene. Startavgift vil ikke blir refundert. 

  

  

Med vennlig hilsen 
Christian Hegstad 
Match Director 

 


