C.3.6.3.4 Militär snabbmatch
Vid tävling om svenskt mästerskap i militär snabbmatch äger endast kvalificerade
skyttar rätt att delta.
Vid tävlingen skall vapengruppindelning tillämpas enligt kapitel J.4. Antalet startande
i en vapengrupp/klass skall vara lägst 5.
Undantag skall medges för juniorklass även om denna inte har 5 startande.
Med hänsyn till förutsättningarna för arrangerande förening/krets kan
Förbundsstyrelsen
tvingas begränsa antalet starter per skytt eller antalet deltagare i vapengrupperna.

(längst till höger är C-vapen)

J.2.7 Klass 3 (Riksmästarklass)
I klass 3 riksmästarklass i militär snabbmatch ingår guldmärkesskytt som under
närmast
föregående år uppfyllt minst ett av nedanstående krav:
• Vid rikstävling, nationell-, landsdels- eller kretstävling i militär snabbmatch nått
resultat lika med fordringarna för en standardmedalj i silver.
• Vid rikstävling, nationell-, landsdels- eller kretstävling i militär snabbmatch nått
resultat lika med fordringarna för två standardmedaljer i brons.
• Vid SM i militär snabbmatch nått resultat lika med fordringarna för en
standardmedalj
i brons. Detta kvalifikationskrav gäller endast resultat uppnådda i öppen
klass, inte i dam-, junior- eller veteranklasserna.
Klassen benämns A 3, B 3, C 3, R 3 respektive Dam 3.

J.3 SM deltagande
Riksmästare är normalt kvalificerad att delta i SM öppen klass.
För att delta i juniorklass vid SM skall skytten under kalenderåret fylla lägst 15 år
samt senast under ett föregående kalenderår ha erövrat och löst pistolskyttemärket
i brons samt även uppfyllt fordringarna för pistolskyttemärket i silver.
För att få delta i damklass i SM skall skytt under närmast föregående år ha uppfyllt
fordringarna för minst en standardmedalj i brons i militär snabbmatch.
För att delta i yngre veteranklass i SM skall skytt under närmast föregående år ha
uppfyllt fordringarna för minst en standardmedalj i brons i militär snabbmatch.
För äldre veteraner gäller inga särskilda kvalificeringskrav för SM.

Klass 1 skytt som i antal standardmedaljer uppfyllt fordringarna för SM-klass får
även starta på SM.
Med hänsyn till förutsättningarna för arrangerande krets kan Förbundsstyrelsen
begränsa
deltagarantalet.
Skytt som ej kvalificerat sig till SM under föregående år kan kvalificera sig under
innevarande år. Kvalifikationerna skall uppfyllas före anmälningstidens utgång och
skall anges vid anmälan. Observera att skytten inte är riksmästare utan att
kvalifikationen
endast gäller rätt till SM-start. Skytten behåller sin klass i övriga tävlingar
under året och blir riksmästare först när så är tillämpligt.
Uppgift på skyttar som uppfyllt kraven för riksmästarklass samt övriga skyttar
berättigade
att deltaga i SM publiceras på hemsidan årligen genom särskilt meddelande
från Förbundet på förslag från respektive förening.

J.6 Genomförande
Skytt får inte utföra övningsskjutning på tävlingsbanan den närmaste timmen före
tävling.

J.6.7 För tidiga/sena skott
Serien börjar i och med att målen svängs bort. Alla skott avlossade därefter anses
ingå i tävlingen.

J.6.7.1.1 Påföljd
Om skytt avlossar skott före kommandot ”LADDA” eller efter ” PATRON UR” skall
skytten diskvalificeras.
Skott avlossat innan tavlan försvinner första gången skall inte medräknas i tävlingen
men belastas med 2 poängs avdrag från efterföljande serie. Skytt som oavsiktligt
avlossat ett skott får inte fortsätta skjuta, utan skall vänta tills de övriga skyttarna
avslutat serien. I övrigt förfars som vid funktionsfel, det vill säga den felande skytten
skjuter en serie om fem skott.

J.6.8 Vapenfel och eldavbrott
Då skott inte går av på grund av klick eller inte kan avfyras genom något funktionsfel
hos vapnet skall skytten omedelbart sänka armen med vapnet i färdigställning samt
ge skjutledaren tecken genom att höja den fria armen, utan att störa övriga deltagare.
Skytten får inte lägga ifrån sig vapnet.
Finner skjutledaren vid kontroll att klick eller giltigt funktionsfel föreligger skall serien
skjutas om. Antalet skjutna skott protokollförs. Omskjutning sker i följande ordinarie
serie. Slutserien i omgången (10/8/6 sek) skall skjutas omedelbart efter det att de
övriga tävlande avslutat denna omgång.
Skytten skall skjuta samtliga 5 skott i omskjutna serier. Som resultat för serien räknas
summan av de 5 sämsta skotten i den avbrutna och den omskjutna serien.

