Informasjon om finfeltfinaler 2019
Skyttere er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med denne informasjon på forhånd, da den ikke blir
lest opp eller gjennomgått før eller underveis i finaleskytingen.

Sted:
100 meter bane.

Opprop:
Oppropstid for finalene blir opplyst på www.dfs.no, samt ved oppslagstavle på arenaen. Selve
oppropet skjer samme sted som ved baneskytingene på 100 meter.
Skytterne må være på plass ved oppropstelt på oppropstiden.
Skytterne skal sitte på sine nummererte plasser tilsvarende som for skivefordelingen.
Ca. 13 minutter etter at oppropet har startet blir skytterne sendt inn på standplass.

På standplass:
Skytterne får 1 minutter til lading og klargjøring når alle er på plass ved sine skiver. Deretter settes
skytekommandoen for prøveskudd i gang. Alle klasser i finfelt har fritt antall prøveskudd i 3
minutter. Når prøveskuddene er gjennomført får skytterne på nytt 1 minutt med klargjøringstid. Når
denne tiden er over settes finaleskytingen i gang. Det blir ikke spurt om skytterne er klare!
Det benyttes vanlig ild-kommando.

Figur
LS Prisme (horisontal) for alle.

Skyteopplegg:
Klasse R, ER, V65 og V73:
Klasse J:

12 skudd liggende i samme serie. Skytetid 180 sek.
6 skudd kne og 6 skudd liggende i samme serie. Skytetid 180 sek.

Finaleskytingen gjennomføres med ferdigstilling med kolben i bakken, fullt grep om
kolbehalsen, våpenet ladd og forskriftsmessig sikret. Denne må være inntatt senest på
kommando «klar». På kommando «ild» kan sikring oppheves og våpenet tas opp i
anleggsstilling.

Diverse regelverk:
•
•
•
•
•

Det anvises på monitor – samlet antall treff/innertreff vil vises, samt treffbilde av skuddene.
For siste finalelag i hver klasse leder speaker anvisningen.
Ved feilskyting gjelder DFS sitt regelverk (se Skytterboka pkt. 8.140).
Skudd det er feil med kan erstattes innenfor skytetiden. Dette må forevises
standplasskontrollør etter at serien er skutt.
Ved likt antall treff og innertreff er det omskyting om de tre første plassene i hver klasse.

Spesielt for klasse rekrutt:
•
•

Klasse rekrutt har vindvimpler på banen under finalen.
Klasse rekrutt kan ha med seg én hjelper inn på standplass. Denne hjelperen møter opp ved
oppropet sammen med skytteren. Hjelperen må forlate standplass umiddelbart når
klargjøringstiden før prøveskuddene er over.

