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Försöksverksamhet Optiska Riktmedel 2018
Kretsstyrelsen har fått in en motion om att genomföra försöksverksamhet med optiska riktmedel vid
årets kretsfälttävlingar. Tanken är att utveckla pistolskyttet och ta del av tekniska landvinningar.
Många skyttar känner av en försämrad syn när åldern stiger och att då kunna hitta en skytteform
som fortfarande blir stimulerande skapar förutsättningar för fortsatt aktivitet och engagemang.
Tanken är att det är våra ”vanliga” vapen som skall utrustas med optiska riktmedel. Vapnen skall i
allt övrigt följa Svenska Pistolskytteförbundets regler för fältskytte.
Samtliga skyttar tävlar i samma klass Optiska Riktmedel ”OptR”.
Kretsstyrelsen anser att detta är ett bra förslag och vi kommer därför att genomföra
försöksverksamhet under 2018. Vi har inhämtat förbundets yttrande och de är positiva till försöket
och vill gärna få en uppdatering av hur försöket utfallit efter årets tävlingssäsong.

Regler
Arrangörer till kretsfälttävlingar får bestämma att tävlingen omfattar även klassen Optiska Riktmedel
”OptR”. Detta skall då anges i inbjudan med en referens till www.malmokretsen.se där detta
regelverk finns tillgängligt.
Klassen innefattar tävling med vapen där Optiska riktmedel monterats. Vapnet skall bortsett från
storleken uppfylla gällande vapenreglemente för fältskytte enligt Svenska Pistolskytteförbundets
Skjuthandbok.
Riktmedlet ska vara säkert monterat så det inte utgör fara varken för skytten eller någon annan.
Oavsett om man använder A-, B-, C- eller R-vapen skjuter alla på samma tid och avstånd i OptRklassen.
Det är upp till arrangören att avgöra vilka förutsättningar som skall gälla för tävlingen. För att inte
denna klass skall innebära extra arbete kan arrangören bestämma att tävlingen skall avgöras med
samma förutsättningar som en befintlig vapengrupp, ofta A- eller C-vapen.
I de fall arrangören bestämt att tävling i OptR skall erbjudas och en skytt önskar ställa upp både i
ordinarie vapengrupp och OptR får inte starten i OptR ske före starten i ordinarie vapengrupp.
För att göra det enkelt under försöksverksamheten tävlar alla OptR-skyttar i samma vapengrupp och
klass och redovisas i en gemensam lista (Optiska Riktmedel - OptR).
Det utgår inga standardmedaljer eller prispengar för starter i OptR och den arrangerande föreningen
skall därmed inte heller erlägga någon avgift till kretsen för dessa starter.
Försöksverksamheten gäller initialt tävlingsåret 2018 såvida inget annat beslut fattas.
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