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ANVISNINGAR FÖR BERÄKNING AV STANDARSMEDALJER. 
 
 
 
 
 Del C.  Tävling Skjuthandbok 
 
  Bild 7: Standardmedalj 
 
 
 
 

 
 
 
 
   
 
 
    

C.5   Bestämmelser för standardmedalj 
 

 

C.5.1  Bestämmelser för standardmedalj i brons och silver 
Svenska Pistolskytteförbundets standardmedalj utdelas vid kretstävlingar, 
landsdelstävlingar, nationela tävlingar och rikstävlingar i av förbundet 
sanktionerade tävlingsgrenar. 
Standardmedalj i brons och silver graveras på frånsidan med tävlingsgren i 
vilken den erövrats och utlösts. 
Under föregående år erövrade medaljer i det antal som framgår av    
klassindelningen kvalificerar skytt till riksmästarklass och deltagande i SM. 
Standardmedalj utdelas i samtliga klasser. 
Vid föreningstävling får medaljen utdelas endast vid en precisionsskjutning, 
en snabbskjutning, en tävling i nationell helmatch, en tävling i militär 
snabbmatch, en PPC-tävling, en fältskjutning, en magnumfältskjutning, en 
springskyttetävling och en skidskyttetävling per år. Sådana erövrade medaljer 
gäller inte som delkvalifi kation för märkesprov, riksmästarklass, deltagande i 
SM eller för erövrande av standardmedaljen i guld eller guld med överstycke 
med krans. 
 
Tävlingsomfattning. 
 
Precisionsskjutning: Minst 6 serier enligt bestämmelserna för 
pistolskyttemärket. 
Snabbskjutning 6 serier om vardera 5 skott. 
Nationell Helmatch enligt bestämmelserna för respektive tävlingsform. 
Militär snabbmatch enligt bestämmelserna för respektive tävlingsform. 
PPC enligt bestämmelserna för respektive tävlingsform. 
Fältskjutning: Minst 6 skjutstationer med 6 skott vid varje skjutstation. 
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Magnumfältskjutning: Minst 8 skjutstationer med 6 skott vid varje station. 
Skid- och springskyttetävling enligt bestämmelserna för respektive 
tävlingsform. 
 

C.5.1.1  Beräkning av antalet standardmedaljer 
 
C.5.1.1.1  SM och landsdelsmästerskap 

Vid SM och landsdelsmästerskap skall alltid standardmedaljberäkning ske 
separat för varje mästerskap i vapengrupp C (Öppen C, Dam C, Vet (Y resp. 
Ä) C och Jun C ) 
 

C.5.1.1.2  Fältskjutning 
Samtliga deltagare som fullföljt tävlingen sammanförs oavsett klasstillhörighet 
vapengruppsvis (A, B, C och R) utom vid SM och landsdelsmästerskap där 
separat standardmedaljberäkning skall ske för varje mästerskap i vapengrupp 
C. 

C.5.1.1.3  Magnumfältskjutning 
 Deltagarna sammanförs vapengruppsvis. 
  
 
C.5.1.1.4  Precisionsskjutning 

Samtliga deltagare som fullföljt tävlingen sammanförs oavsett klasstillhörighet 
vapengruppsvis (A, B och C) utom vid SM och landsdelsmästerskap där 
separat standardmedaljberäkning skall ske för varje mästerskap i vapengrupp 
C. Vid mästerskapstävling beräknas antalet standardmedaljer enligt resultat 
efter grundomgången. 
 

C.5.1.1.5  Snabbskjutning 
Samtliga deltagare som fullföljt tävlingen sammanförs oavsett klasstillhörighet 
vapengruppsvis (A, B och C). 
 

C.5.1.1.6    Nationell Helmatch 
Samtliga deltagare som fullföljt tävlingen sammanförs oavsett klasstillhörighet 
vapengruppsvis (A, B och C). 
 

C.5.1.1.7  Militär snabbmatch 
Samtliga deltagare som fullföljt tävlingen sammanförs oavsett klasstillhörighet 
vapengruppsvis (A, B och C). 
 

C.5.1.1.8  Skidskytte och springskyttetävling 
 Deltagarna sammanförs klassvis. 
 
C.5.1.1.9  Luftpistol 

Deltagarna sammanförs i två olika klasser beroende på antalet skjutna skott 
(40 eller 60). 
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C.5.1.2  Beräkningsmetod 

Sammanslagning av klasser får inte ske om inte förutsättningen 
(svårighetsgrad) varit densamma för alla i gruppen, undantag skytt som under 
ett föregående år fyllt 65 år, som i fältskjutning får skjuta med stödhand. 
Berättigad till standardmedaljen i silver respektive brons är den bästa 
niondelen respektive bästa tredjedelen av antalet skyttar i varje av 
ovanstående grupper (för skid- och springskyttetävling i klasser) samt de som 
uppnått samma poängtal/sluttid som dessa. 
Standardmedalj i precisionsskjutning kan erövras även genom att uppnå fasta 
poängkrav, olika för de tre vapengrupperna. Poängkrav gäller för såväl 6, 7 
som 10 serier enligt tabellen. Vid fl er än tio serier utgår man från kraven för 
tio serier, delar med 10 och multiplicerar värdet med antal skjutna serier. 
 
 

 
 

  
 • Vid fältskjutning gäller samma träffantal 
 • Vid poängfältskjutning gäller samma antal poäng. 

 • Vid magnumfältskjutning gäller samma antal träff, träffade fi gurer och     
poäng. 

 • Vid beräkningen avrundas till närmast lägre hela tal. 
 
 
C.5.1.2.1  Exempel på beräkning av antalet standardmedaljer. 

Alla deltagare sammanförs vapengruppsvis på en gemensam resultatlista. 
(Annars är risken stor för felberäkning). Med denna lista som utgångspunkt 
beräknas antalet medaljer. 
Se dock ovan vad gäller SM och landsdelsmästerskap. 
 

 
Juniorer, Damer och Veteraner inräknas i vapengrupp C endast om de skjutit 
med samma förutsättning som övriga C-skyttar (VÄ se dock punkt D.8.1.1 
ovan). Vid SM och landsdelsmästerskap skall damer och veteraner bilda 
egen grupp för beräkning av standardmedaljer. 
 
35 deltagare sammanlagt i vapengruppen 35÷3 = 11,6 avrundas till 11 = 
Preliminära totala antalet medaljörer (brons + silver) 35÷9 = 3,9 avrundas till 3 
= Preliminära antalet silvermedaljörer. 
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Då kan den gemensamma resultatlistan se ut så här: 
 
1. Karlsson 48/21 S 
2. Pettersson 47/21 S 
3. Nilsson 47/21 S 
4. Skatebo 47/20 S 
5. Berg 46/21 B 
6. Olsson 46/21 B 
7. Bergman 45/21 B 
8. Vinde 43/20 B 
9. Carman 43/20 B 
10. Söderman 42/20 B 
11. Holmberg 41/20 B 
12. Lundman 41/19 B 
13. Fall 40/20 
14. Söderbo 39/19 
 
Exemplet visar att såväl antalet silver- som bronsmedaljer ökat jämfört med 
den preliminära beräkningen. Sålunda har även nr 4 och nr 12 fått silver- 
resp. bronsmedalj. 
 
Detta beror på att de uppnått samma antal träff som ”ordinarie” medaljör. 
 
Observera att antalet träffade fi gurer inte ligger till grund för beräkningen! 
(Vid poängfältskjutning gäller totalpoängen träff + träffade figurer). 
 
Sedan medaljerna på ovanstående sätt beräknats, uppdelas skyttarna åter i 
respektive klasser då resultatlistan utskrivs. Markera medaljerna med S eller 
B enligt exemplet. 
 
 
OBS! Detta är ett utdrag ur skjuthandboken, och finns därför att tillgå i 
denna. 
Skjuthandboken kan rekvireras från Förbundets kansli till en ringa 
kostnad. 


