
Kvalificerings- och uttagningsregler gevärsskytte Island Games 2017 

Kvalificeringsregler, individuellt och 2-mannalag:  

Kategori A:Alla tävlingar i följande grenar/klasserfrån distriktsnivå och uppåt ingår i kvalificeringen 

och skytt får delta i obegränsat antal under kvalificeringstiden som anges för respektive klass. 

Decimaltolkade resultat räknas i första hand, därefter får det kompletteras med omräknade resultat. 

För 10m herr räknas 60-skottsresultat i första hand, därefter 40-skottsresultat uppräknade, dock med 

4p avdrag (exempel 40skott 380,8p ger 571,2p-4p=567,2p på 60skott). 

Lg 10m, 40stå; säsongen 2016-09-01—2017-04-01 för dam; 5 bästa resultaten  

Lg 10m, 60stå; säsongen 2016-09-01—2017-04-01 för herr; 5 bästa resultaten 

Kh 50m, 60ligg; säsongen 2016-05-15--11-01 för dam; 3bästa resultaten 

Kh 50m, 60ligg; säsongen 2016-05-15--11-01 för herr; 3 bästa resultaten 

Kh 50m, 3x20; säsongen 2016-05-15--11-01  för dam ; 3 bästa resultaten 

Kh 50m, 3x20; säsongen 2016-05-15--11-01  för herr; 3bästa resultaten. 

Kategori B:Alla tävlingar i följande grenar från distriktsnivå och uppåt ingår i kvalificeringen och skytt 

får delta i obegränsat antal under kvalificeringstiden som anges för respektive gren. Om det visar sig 

att det saknas kvalificeringstävlingar i dessa grenar kommer uttagning att ske utifrån likartade grenar 

som 60 ligg 50m ISSF/nationellt resp. liggande 300m nationellt 

NRA 100yards, 60ligg; säsongen 2016-05-15--11-01 för dam; 3 bästa resultaten 

NRA 100yards, 60ligg; säsongen 2016-05-15--11-01 för herr; 3 bästa resultaten 

Frigevär 300m, 60ligg; säsongen 2016-05-15--11-01 för mixed 3 bästa resultaten 

Inrapportering av resultat 

Respektive grenledare för en rankinglista för sina grenar som uppdateras på vår hemsida. Skytt som 

önskar delta i kvalificering inrapporterar sina skjutna tävlingsresultat per email till respektive 

grenledare om denne inte självmant lagt in resultatet. Det är skytten som avgör vilka tävlingsresultat 

inom regelverket, som skall ligga till grund för kvalificeringen (skyttar som inte avser inte delta i IG 

2017 kan gärna anmäla detta också): 

10m, tvåklasser: Håkan Pettersson; hp113@telia.com 

50m, två grenar, fyra klasser: Niclas Sjölund; niclas.sjolund@telia.com 

NRA 100y, två klasser ochfrigevär 300m: Leif Ingmansson; leif.i@comhem.se 

 

Uttagningsregler individuellt och i 2-mannalag:  

Skytten skall för att komma ifråga vara kvalificerad för deltagande i IG. 

Kategori A:Skytt kvalificerad 1 -3 i varje klass tas ut till den individuella tävlingen och 

tilllagtävlingen (2-mannalag),vilket innebär att de 3 bäst placerade skyttarna är garanterade 

deltagande i minst en tävling. 

Nr 4 i varje klass kan tas ut individuellt eller till lagtävlingen (2-manna-lag). Detta kan bli aktuellt om 

en eller några skyttar ligger kvalificerade i flera grenar och att det inte är lämpligt med hänsyn till 

tävlingsprogrammet och/eller deras möjlighet att prestera om de deltar i alla grenar. 

Här blir det Gotlands Ssf´s gevärssektions ansvar, dels att vi får goda placeringar, dels så att flesta 

möjliga skyttar som visat goda prestationer vid kvalificeringen får chans att vara med. Här måste vi 

således ta hänsyn till hur skyttarna "dubblerar och trippelerar" i de olika grenarna samt hur grenarna   

passar ihop tids- och programmässigt. 

Kategori B: Skyttar som presterat bäst i dessa klasser eller likartade grenar rangordnas av G ssf´s 

gevärssektion och utifrån denna rankinglista sker uttagning efter samma principer som kategori A. 

Teoretiskt sett, om ingen dubblerar, så blir som flest 9 x 3 = 27 skyttar uttagna…. 

Slutgiltigt beslut i uttagningen fattas av Gotlands ssf´s styrelse 

 

Gotlands ssf, gevärssektionen 


