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Vittomspännande Skjutregler 
 
 
DEFINITIONER 
 
Hamster – Ett stöd vilket är fäst på gevärsstockens undersida och vilar på skyttens hand eller 
knä, beroende av skjutställning. 
 
Knästående – endast tre kontaktpunkter med marken (två fötter och ett knä) gäller för denna 
skjutställning. Den bakre foten skall vara upprätt och i linje med knät. En godkänd kudde får 
användas för att stödja den bakre foten och/eller vristen, eller för att hålla knäet rent förutsatt 
att foten har markkontakt. Den främre handen skall stödja geväret, från handleden och framåt 
skall den vara utan stöd från knäet. En enkel gevärsrem och/eller bakkappekrok får användas 
för att ge stadga när man siktar. 
 
PCP – luftgevär vilka drivs av förkomprimerade gaser. 
 
RGB (Representative Governing Body) – den organisation vilken representerar ett 
medlemsland vid WFTF.   
 
Enkel gevärsrem – en rem för att bära geväret eller som ett hjälpmedel för att ge ökad 
stadga när man siktar. En sådan rem skall vara fäst till geväret vid minimum ett, och 
maximum två ställen när ett skott avlossas. Remmen får tas av från geväret när den inte 
används. 
 
Fjäderluftgevär – luftgevär vars kraft genereras av en stor fjäder/gasfjäder och en pistong. 
 
Stående – en skjutställning där skottet tas i en stående position utan hjälp av något stöd, men 
en enkel gevärsrem och/eller bakkappekrok får användas för att ge stadga när man siktar. 
 
FT Världsmästerskapen – de årliga Field Target Världsmästerskapen under värdskap av ett 
medlems-RGB under överinseende av WFTF. 
 
 
HUVUDREGLER 
 
Dessa regler skall gälla alla Världsmästerskap, Internationella eller andra större Field Target 
tävlingar. RGB’s uppmanas till att använda dessa regler vid alla Field Target tävlingar under 
deras överinseende. 
 
1. Utrustning 

 
             1.1 Luftgevär. Luftgevär (PCP eller fjäder) med en energimängd som inte överstiger 16.3 J 

(12 ft/lbs), vilka är i ett säkert och fungerande skick får användas. Inga effektjusteringar 
får göras på ett luftgevär under en tävling. I arrangörsländer där luftgevär med högre 



effekter är tillåtna kan de senare tillåtas delta i en separat klass. Fullt justerbara 
gevärsstockar är tillåtna för att erbjuda olika skjutstilar och skjutpositioner. Hamsterns 
yta (och knäskyddets) måste vara plana och får inte vara formade för att ge geväret stöd 
i sidled. 

 
             1.2 Ammunition. Vilken pelletdesign som helst tillverkad av bly, blylegering, zink eller 

zinklegering eller ett liknande material får användas. 
 
1.3  Sikten. Vilken typ av sikten som helst får användas med undantag av lasersikten. Inga 

inbyggda eller separata laseravståndsbedömare får användas. 
 
1.4 Tillåtna gevärstillbehör. 
  
 ● En enkel gevärsrem – inga ytterligare remmar är tillåtna; 

● Bakkappekrok;   
● Vattenpass; 
● Solskydd på kikarsikte; 
● Kikarsiktesbälg (scope enhancer); 
● Termometer; 
● Vindindikator (icke-elektronisk); 
● Lutningsmätare (icke-elektronisk) 

 
Ingen ytterligare utrustning, elektronisk eller ej, får användas för att assistera skytten i att 
utvärdera vinden eller andra väderförhållanden. 

 
1.5 Klädsel. Alla typer av kläder, handskar och skor är tillåtna såtillvida de inte utgör en fara 

för skytten eller andra. Klädseln får vara vadderad för att reducera gevärskolvens tryck 
då den vilar på armen eller knäet. Separat stoppning får bäras över ostoppad klädsel. 
Handskar får inte innehålla något styvt material som sträcker sig förbi handleden. 

 
1.6 Sitsmaterial. Den maximala höjden för någon form av sitsmaterial är 150 mm (6”) när 

det plattas ut mellan 2 skivor. Sitsen får endast användas som ett hjälpmedel vid 
sittande eller knästående skjutning. 

 
1.7 Mål. Metallsiluettmål, ”fallmål”, vilka är återställningsbara från skjutplatsen skall 

användas. Träffzonerna skall vara cirkelformade och ha en kontrasterande färg i 
förhållande till metallsiluetten. Simulerade träffzoner på någon annan del av 
metallsiluetten är förbjudna. Träffzonernas standardstorlek skall vara 40 mm i diameter. 
Ett begränsat antal mål får utrustas med reducerade träffzonsdiametrar, 15 mm eller 25 
mm. Dessa förminskare skall målas i samma färg som metallsiluetten och vara fast 
fixerade på den sida av siluetten som riktas mot skytten. 

 
2.  Skjutbana 
 
2.1 Terräng. För Field Target tävlingar skall en passande fält-/skogsterräng identifieras och 

förberedas. För de årliga Field Target Världsmästerskapen skall idealiskt denna terräng 
tillåta tre stycken olika banor med 25 skjutbanor vardera där två stycken mål per bana 
skall sättas upp (totalt 50 mål per bana). De tre banornas skjutbanor skall alterneras i 
terrängen (t.ex. röd/blå/grön bana). För tävlingar som inte är Världsmästerskapstävlingar 
får man sätta upp 3 mål per skjutbana. 



2.2 Placering av mål samt numrering. Mål skall placeras på avstånd mellan 8 och 50 
meter från eldgivningslinjen. Alla mål skall vara tydligt numrerade (per bana från vänster 
till höger) både vid målet samt eldgivningslinjen. Målen får placeras högre eller lägre i 
förhållande till eldgivningslinjen men måste alltid vara fullt synliga från samtliga 
skjutpositioner och placerade i 90˚ vinkel (± 5˚) i förhållande till skytten. 

 
2.3  Ställningsmål. Den fria grundskjutställningen är sittande/liggande, men ett antal banor 

får utses till ”stående” eller ”knästående”. Det totala antalet mål som utsetts till stående 
eller knästående får inte överstiga 20 % av det totala antalet mål på den aktuella 
tävlingen, och dessa ställningsmål skall delas upp så lika som möjligt, dvs., 3 stående 
och 2 knästående banor eller tvärt om. Det maximala avståndet som ställningsmål får 
placeras på är 40 meter. En tydlig skylt vid eldgivningslinjen skall ange knästående eller 
stående banor. 

 
2.4 Träffzoner med reducerad diameter. Det totala antalet mål med reducerade träffzons-

diametrar får inte överstiga 25 % av det totala antalet mål på den aktuella tävlingen. 
Maximala avståndsbegränsningar för sådana mål är som följer: 

 
 

  
    
    
    
 

 

  
 
 

2.5 Övnings/inskjutningsbana. Ett säkert övningsområde skall göras tillgängligt för de 
tävlande minst en dag innan Field Target Världsmästerskapen börjar. Kortare perioder 
kan gälla för andra tävlingar (t.ex. en till två timmar). Övningsområdet skall ligga i nära 
anslutning till tävlingsbanorna. Ett flertal papperstavlor skall placeras på de olika 
tävlingsavstånden (mellan 8 och 50 meter). Övningsområdet skall vara tillräckligt stort 
för att kunna ta emot samtliga tävlande. Tryckluft skall finnas tillgänglig för de tävlande 
och en funktionär skall vara närvarande närhelst området är öppet för övning. Alla 
vanliga säkerhetsföreskrifter för en skjutbana ska gälla. 

 
2.6 Eldgivningslinjen. Eldgivningslinjen är markerad med en tydlig linje på marken eller 

två stolpar mellan vilka de tävlande måste skjuta. När man skjuter, så får pipan från ett 
gevär sticka ut framför denna linje medan avtryckaren måste förbli bakom linjen. 

 
3    Säkerhet 
 
3.1 Som är fallet inom alla skyttesporter så är säkerheten på banan av allra yppersta 

betydelse. 
 
3.2 Inget gevär får vid någon som helst tidpunkt riktas mot människor eller djur. 
 

Förminskningsstorlek 15 mm 25 mm 

Grundskjutställning 20 meter 35 meter 

Ställningsmål Icke tillåtet 20 meter 



3.3 Inget gevär får vara laddat förutom när man skjuter. Gevär måste peka i banans riktning 
medan de laddas. 

 
3.4 När eld upphör signaleras (en visselpipssignal/signalhornssignal) och ett gevär är laddat 

så måste skottet avlossas ner i marken framför skytten. 
 
3.5 När man bär ett gevär så skall det peka uppåt eller nedåt om det inte förvaras i en 

stängd koffert eller väska. Om geväret bäres i en öppen bäranordning så skall alltid 
laddhandtag/slutstycke vara i sitt öppna läge. 

 
3.6 Inga icke-deltagare är tillåtna vid eldgivningslinjen. 
 
3.7 Inga barn eller husdjur är tillåtna på skjutbanorna under en tävling såtillvida de ej åtföljs 

av, och passas av en ansvarsfull vuxen. 
 
3.8 Alkohol eller droger får ej konsumeras före eller under en dags tävling innan det sista 

skottet har avlossats. Detta gäller ej receptförskrivna mediciner. 
 
4. Administration 
 

             4.1 Anmälningar till Världsmästerskapen skickas vanligen ut kort efter föregående års 
tävlingars slut. En webplats brukar vanligen öppnas av värdorganisationen på vilken en 
logg med inkomna anmälningar (samt annan relevant information) kan ses. Andra stora 
tävlingar kan acceptera anmälningar vid en mycket senare tidpunkt, eller rent av på 
själva tävlingsdagen. 

 
4.2 Kategorier för tävlingar under Världsmästerskapen är ”PCP” och ”fjäder” (bägge 

begränsade till 16.3 joule eller 12 ft/lbs). Om ett värdlands lagar tillåter luftgevär med 
högre effekt så kan en extra klass med högeffektsluftgevär läggas till. 

 
4.3 Deltagande klasser vid Field Target skjutning är som följer: 
  
  ●  Junior (ännu inte 17 år den 1a januari); 
  ●  Damer senior; 
  ●  Män senior; 
  ●  Veteran (60 år eller äldre den 1a januari). 
 
4.4 I bägge kategorierna kan man anmäla nationella lag om minst 4 (fyra) och maximalt 8 

(åtta) tävlande. Ett minimum av 4 (fyra) lag i någon kategori är nödvändigt för att utgöra 
en tävling under VM. Lagens resultat skall beräknas från de 4, 5 eller 6 högsta resultaten 
(avgörs av det lag med lägsta antalet anmälda skyttar) per 50 måls match, vilka räknas 
ihop vid tävlingens slut. 
 

4.5 Lag till Världsmästerskapen måste anmälas 24 timmar innan tävlingarnas första dag tar 
sin början, och arrangörerna måste sätta upp alla lag på en anslagstavla vid banan. 
Varje enskilt RGB är berättigat att anmäla endast ett lag per kategori. 
 

4.6 Skyttar grupperade tillsammans vid en skjutplats skall helst inte bestå av endast 
medlemmar från samma land/område/klubb. Under tävlingar vilka spänner över mer än 
en match, kan skyttarna grupperas inför kommande matcher rankade i förhållande till 



deras ackumulerade resultat. Där flera skjutbanor används så måste varje tävlande 
skjuta en gång på varje bana. Resultatkort vilka visar skyttarnas namn och 
startskjutbana, tidtagare och pennor (per skjutbana) måste förberedas och delas ut till 
alla deltagare innan varje match börjar. 
 

4.7 En huvudfunktionär och ett tillräckligt stort antal funktionärer skall utses. Alla 
funktionärer skall vara väl bevandrade i skjutsäkerhet, FT regler och speciellt duktiga 
vad gäller krånglande FT mål. Närhelst det är möjligt skall de även kunna tala och förstå 
engelska. Det måste finnas tillräckligt med funktionärer så att de kan täcka av hela 
området under det att de har ögonkontakt med varandra, och de skall utrustas med 
igenkänningsvästar, fungerande tvåvägskommunikationsutrustning samt visselpipor/ 
signalhorn.    
 

4.8 Tävlande, vilka är förhindrade p.g.a. någon som helst fysisk eller medicinsk orsak att 
klara av en speciell skjutställning skall informera huvudfunktionären innan en match 
börjar samt erhålla tillstånd för att få använda en alternativ skjutställning eller hjälpmedel, 
förutsatt att ingen orättvis fördel erhålls. Alla funktionärer skall göras uppmärksamma på 
ett sådant arrangemang. 
 

4.9 Akut hjälp i form av en ambulans eller utbildad första hjälpen personal måste finnas till 
hands på området åtminstone under alla Världsmästerskap och internationella tävlingar. 
 

4.10 Försäkring. Varje tävlande ansvarar själv för hans/hennes egen personliga olycks-
fallsförsäkring. Utöver detta skall värdorganisationen (i länder där så är tillåtet) teckna en 
evenemangsförsäkring vid Världsmästerskap och internationella tävlingar. 

 
4.11 En kopia av dessa Regler skall finnas på området under matcher, tillgängliga för alla 

närvarande. 
 
5 Tävling 
 
5.1 En fullständig bana vid Världsmästerskapen består av 50 mål per dag över 3 dagar. En 

fullständig bana måste fullföljas för att ett resultat skall anses vara giltigt, med undantag 
för omständigheter listade nedan under paragraf 5.10. Under 2011 röstade majoriteten 
av RGB’s i favör för att en extra övningsmatch skall hållas dagen innan Världsmäster-
skapstävlingarnas början. 
 

5.2 Alla gevär skall dagligen kontrolleras i en kronograf. Att föredra är att dessa test under 
dag ett utförs innan tävlingarna börjar. Vid detta första test får de gevär vilka överskrider 
gränsen 16.3 joule eller 12 ft/lbs justeras och testas åter före matchens början. 
Funktionären skall personligen ladda varje pellet, och försäkra sig om att den inte är 
deformerad eller skadad. Följande dagars tester får utföras vid vilken som helst av de 
platser vilka bestämts av huvudfunktionären.  Misslyckande vid de efterföljande testen 
kommer att leda till diskvalificering. Varje gång ska ett unikt klistermärke fästas på varje 
gevär som har klarat provet och den i kronografen uppmätta hastigheten skall noteras i 
ett huvudprotokoll vilket upprätthålls av ansvarig funktionär. 
 

5.3 En match börjar/bana öppnas åter av funktionärerna medelst två visselpipssignaler/ 
mistlurssignaler. Banan är sedan öppen och säker för skjutningen att börja/fortsätta. 
Tidtagare som stängts av för ett eld upphör skall omedelbart återstartas. 



5.4 Tävlande tillåts en minut för förberedelser plus en minut per mål vid en skjutbana. 
Tidtagningen börjar när den tävlande sätter sig ner/knäböjer eller höjer kikarsiktet till 
hans/hennes öga för avståndsbedömning i den stående positionen. 
 

5.5 En träff indikeras på resultatkortet med ett X om fallmålet föll eller med en 0 om målet 
står kvar. Endast skyttar i gruppen på en skjutbana, eller en funktionär får hantera 
resultatkort. Ändringar av något slag på ett resultatkort skall signeras av en funktionär. 
 

5.6 Ett skott anses ha blivit avlossat om luft friges från ett gevär. En skytt får däremot 
avlossa ett skott ner i marken efter att ha meddelat detta till hans/hennes skjutbane-
partners. 
 

5.7 Mål skall skjutas i nummerföljd. Om det sköts mot ett inkorrekt mål så skall skytten 
markera en 0 och fortsätta med övriga mål på hans/hennes resultatkort. 

 
5.8 En bana (eller en sektion därav) är stängd när en ensam visselpipssignal/mistlurssignal 

ljuder. Alla tidtagare stoppas omedelbart och finns något laddat gevär avlossas det ner i 
marken framför skyttarna. Ingen deltagare får närma sig ett mål (om man inte blivit 
ombedd av en funktionär att göra så), avståndsbedöma ett mål eller utföra någon annan 
förberedelse förrän skjutbanan åter är öppnad. 

 
5.9 Varje ifrågasatt resultat måste bestridas omedelbart efter det att ett skott avlossats. 

Under inga som helst omständigheter skall den tävlande röra återställingstråden innan 
dispyten har lösts. Målen skall kontrolleras av funktionären vars beslut är slutgiltigt. 
Varje mål som befinns vara felaktigt skall repareras eller bytas ut omedelbart och får 
åter skjutas på igen endast av den skytt vilken bestred skottet. 

 
5.10 Tävlande får endast lämna eldgivningslinjen under följande omständigheter: 
  

  ● Frivilligt avstå skottet, i vilket fall poängen fram till dess kommer att accepteras som 
ett gällande resultat; 

  ● För att reparera utrustning vilken har ansetts blivit osäker eller är oförmögen att 
avlossa ett skott på något som helst sätt. Detta exkluderar nollpunktsskifte av optisk 
utrustning eller dåligt nollade system. Med funktionärens tillåtelse får den tävlande 
ersätta den felande delen eller utrustningen. Inget besök till inskjutningsbanan av den 
tävlande eller annan person å hans/hennes vägar är tillåtet; 

  ● För någon annan händelse vilken funktionären anser vara skälig. 
 
I alla de ovan fallen måste den tävlandes resultatkort överlämnas till funktionären och för 
att få lämna skjutplatsen skall den senares tillstånd inhämtas, med en förbestämd tid för 
att återvända. Tidpunkten för avlägsnandet och den tilltänkta återkomsten ska noteras 
på resultatkortet och kort vilka inte hämtats ut innan den stipulerade tiden för återkomst 
kommer att lämnas in som slutgiltiga resultat för den matchen. 

 
5.11 Så fort en match är slut skall alla resultatkort, vederbörligen ifyllda och signerade av 

både skytt och protokollförare omedelbart returneras till dem som ansvarar för 
registreringen. 

 
 
 



5.12 I den händelse det uppstår oavgjorda resultat för medaljplats så skall de slutliga 
placeringarna avgöras genom en särskjutning. En skjutbana med mål inom 
ställningsmålparametrarna (stående/knästående) väljs ut och tävlande med oavgjorda 
resultat skall särskjuta enligt följande: 

  ● En runda av varje tävlande med oavgjort i grundskjutställning; 
  ● Om oavgjort, en runda per återstående skytt i knästående ställning; 
  ● Om det fortfarande är oavgjort, en runda per återstående skytt i stående ställning; 
  ● Om det fortfarande är oavgjort, så fortsätter de tävlande att skjuta i den stående 

ställningen tills alla medaljplatser är avgjorda. 
 
5.13 Oacceptabelt uppförande på skjutplatsen kommer inte att tolereras. Instruering eller 

missnöjesyttringar mot en medtävlande under tävling är förbjudet. Gevär får INTE delas 
på skjutplatsen. 

 
5.14 Straffet för ett farligt uppträdande eller någon form av fusk är diskvalificering. Organisa-

törerna förbehåller sig rätten att vidtaga ytterligare åtgärder. 


