BOWLING-PIN REGLEMENT

BOWLING-PIN REGLEMENT
1. Om skydningen
1.01 Koncept - Under Dansk Sportsskytte Forbund afholdes Bowling-Pin skydninger efter regler,
der er udarbejdet på baggrund af de regler der er gældende for Bowling-Pin skydninger under regi
af "THE SECOND CHANCE". I DSF regi kaldes denne form for Bowling-Pin eller KegleSkydning. Bowling-Pin skydes på faldmål i form af bowlingkegler.
1.02 Formål - Skytten skal i Bowling-Pin teste sine evner til at skyde præcist og hurtigt med den
fornødne anslagsenergi. Den skytte der rammer alle faldmål i hver omgang på kortest tid, skal vinde
konkurrencen.
1.03 Deltagelse - Ethvert personligt medlem af DSF eller en med DSF affilieret forening kan deltage. Der kræves således ikke DSF licens for at skyde Bowling-Pin.

2. Skydeprogram
2.01 Klasser - Senior-, dame- og juniorklasse. Juniorskytter skal være under 18 år når konkurrencen
påbegyndes. Klasser præmieres separat efter arrangørens valg.
2.02 Skydningen - Bowling-Pin konkurrencer er opdelt i 3 hovedskydninger og 8 øvrige skydninger. Af praktiske årsager kan stævnelederen dog reducere antallet af de øvrige skydninger. Skydningerne er opdelt på følgende måde:
1. Hovedskydning Pistol Standard 5-pin
2. Hovedskydning Revolver Standard 5-pin
3. Hovedskydning Pistol Fri 5-pin
4. Pistol Standard 9-pin
5. Revolver Standard 9-pin
6. Pistol Fri 9-pin
7. Subway 5-pin
8. 2 - mandshold Fri 8-pin
9. 2 - mandshold Fri/revolver 8-pin
10. .22 Pistol/Revolver Fri 5-pin
11. .32 Pistol/Revolver Fri 5-pin
2.03 Hovedskydning Pistol Standard 5-pin - Skydning 1 er inkluderet i tilmeldingsgebyret. Skytten
skyder 5 kegler ned pr. omgang. Der skydes 3 omgange, hvoraf de 2 bedste tæller sammenlagt. Der
må max. lades med 8 patroner. Se regler vedr. pistol standard. (Se bilag 1 vedr. opstilling.)
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2.04 Hovedskydning Revolver Standard 5-pin - Skydning 2 er inkluderet i tilmeldingsgebyret. Skytten skyder 5 kegler ned pr. omgang. Der skydes 3 omgange, hvoraf de 2 bedste tæller sammenlagt.
Der må max. lades med 8 patroner. Se regler vedr. revolver standard. (Se bilag 1 vedr. opstilling.)
2.05 Hovedskydning Pistol Fri 5-pin - Skydning 3 er inkluderet i tilmeldingsgebyret. Skytten skyder
5 kegler ned pr. omgang. Der skydes 3 omgange, hvoraf de 2 bedste tæller sammenlagt. Der må
max. lades med 8 patroner. Se regler vedr. pistol fri. (Se bilag 1 vedr. opstilling.)
2.06 Pistol Standard 9-pin - Skytten skal skyde 9 kegler ned. Der må anvendes forlængede magasiner. Der skydes 3 omgange hvoraf den bedste tæller. (Se bilag 2 vedr. opstil- ling.)
2.07 Revolver Standard 9-pin - Skytten skal skyde 9 kegler ned. Der skydes 3 omgange hvoraf den
bedste tæller. (Se bilag 2 vedr. opstilling.)
2.08 Pistol Fri 9-pin - Skytten skal skyde 9 kegler ned. Der må anvendes forlængede magasiner. Der
skydes 3 omgange hvoraf den bedste tæller. (Se bilag 2 vedr. opstilling.)
2.09 Subway 5-pin - Skytten skal skyde 5 kegler ned. Stævneledelsen stiller revolver til rådighed.
Der skydes 3 omgange hvoraf den bedste tæller. Der må ikke genlades. (Se bilag 4 vedr. opstilling.)
2.10 2 - mands hold Fri 8-pin - Holdet skyder 8 kegler ned. Skytterne vælger selv våbentype. Der
skydes 3 omgange hvoraf den bedste tælle r.
2.11 2 - mands hold Fri/Revolver 8-pin - Holdet skyder 8 kegler ned. Skytterne vælger hhv. frit og
revolver. Der skydes 3 omgange hvoraf den bedste tæller.
2.12 - Vedr. 2.10-2.11 Hold - Det er muligt for en skytte at skyde på flere hold.
2.13 .22 Pistol/Revolver fri 5-pin - Skytten skyder 5 kegler ned. Der skydes 3 omgange hvoraf den
bedste tæller. Der må ikke genlades. (Se bilag 1 vedr. opstilling.)
2.14 .32 Pistol/Revolver fri 5-pin - Skytten skyder 5 kegler ned. Der skydes 3 omgange hvoraf den
bedste tæller. Der må ikke genlades. (Se bilag 1 vedr. opstilling.)

3. Afvikling
3.01 Skydestilling - En- eller tohåndsfatning efter ønske. Udgangsstilling 45 grader.
3.02 Banekommandoer - Alle deltagere får en passende tid til klargøring af grejet ved skydelinien.
Herefter vil følgende kommandoer blive anvendt:
"Lad og gør klar"
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"Er skytten klar?"
Hvis en skytte siger "nej" vent 15 sekunder,
efterfølges af "Skytten er klar",
Kort pause
"Klar"
Efter 1 - 3 sekunder lyder startsignalet
"Startsignal"
Efter endt omgang
"Aflad våben"
"Våbeneftersyn"
Når alle våben er efterset
"Markering og rejsning af kegler"
3.03 Tyvstart - Enhver form for bevægelse af våbnet efter kommandoen: "klar" men inden startsignal vil, hvis bane-kommandøren skønner at skytten derved har haft en fordel, blive opfattet som
tyvstart. Tyvstart medfører at omgangen vil udgå og således ikke tælle sammenlagt.
3.04 Skud i utide - Skud afgivet i sikker retning efter kommandoen "lad og gør klar" og før startsignal medfører en tillægstid på 5 sekunder for den pågældende omgang.
Skud afgivet før kommandoen "lad og gør klar" og efter kommandoen "markering..." betragtes som
usikker våben-behandling og medfører øjeblikkelig diskvalifikation. (Se 8.03).
3.05 Markering - I forbindelse med markering skal den der fører skydekort sammen med skytten
anføre tid.
3.06 Startsignal - Elektronisk auditivt startsignal.
3.07 Timer - Elektronisk timer med mikrofon og auditivt startsignal benyttes.
3.08 Tidstagningsfejl - Er der påviselige tidstagningsfejl skydes omgangen om.

4. Våben, våbenklasser
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4.01 Generelt - Alle pistol- og revolvertyper fra .22lr og op i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand må
benyttes. Dog med følgende inddelinger og begrænsninger.
4.02 Våbenklasser
Pistol/Revolver Standard - I Pistol/Revolver Standard er der følgende begrænsninger:
A: Halvautomatiske håndvåben med en løbslængde på max. 6" . Max. vægt på 44 ounces eller
1.247 gram med tomt magasin.
B: Revolvere med en løbslængde på max. 8 3/8" eller 21,27 cm. Max. vægt på 48 ounces eller 1360
gram.
C: Forlængede sigtemidler, optiske sigtemidler, laser sigtemidler, kompensatorer og mundingsbremser er ikke tilladt. Håndleds-/handskevægte må ikke bæres.
Pistol/Revolver Fri - I Pistol/Revolver Fri er der følgende begrænsninger:
A: Laser sigtemidler og håndleds- og handskevægte er ikke tilladt.
B: Vægten på våbnet må max. være 64 ounces eller 1.814 gram.

4.03 Aftræksvægt - Fri , dog under hensyntagen til 4.05.
4.04 Sigtemidler - Se 4.02.
4.05 Funktionsdygtig og sikker - Håndvåben, der bruges skal være funktionsdygtige og sikre. Hvis
et håndvåben observeres at være ikke funktionsdygtigt eller usikkert, skal det trækkes ud på den
fungerende banekommandørs eller stævneleders ønske. Disse vil have ret til, på et hvilket som helt
tidspunkt, at kræve at undersøge et håndvåben eller udstyr.
4.06 Inspektion - Deltageres håndvåben kan inspiceres på et hvilket som helst tidspunkt for at sikre
at følgende anordninger, hvis nødvendige, er funktio nsdygtige:
(i) Sikring (Safety catch)
(ii) Halvspænds hak (Half cock notch)
(iii) Aftræks frigører (Disconnector)
(iv) Hammer blokering (Hammer block)
4.07 Reservehåndvåben - I Bowling-Pin skal en deltager bruge det samme håndvåben og sigte i alle
serier. Undtagelsen er, at en deltager må bruge et andet håndvåben af samme model, virkemåde
(mekanisk), sigte og kaliber, som han startede matchen med, hvis hans originale håndvåben skulle
blive ikke funktionsdygtigt under konkurrencen. Deltageren må fortsætte med at konkurrere, med
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brug af et hvilket som helst håndvåben af samme type og kaliber, såfremt dette ikke giver deltageren en fordel i forhold til det forrige håndvåben og forudsat, at Stævnelederen bekendtgøres med
dette.

5. Ammunition
5.01 Ammunitionstyper - Alle patrontyper af forsvarlig sikkerhedsmæssig stand. Dog er .38 Wadcutterprojektiler samt patroner forsynet med mere end et projektil samt metalbrydende, brand- og
lyssporsammunition forbudt.
6. Udstyr
6.01 Opbevaring af genladningsmagasin - Genladningsmagasinet må kun opbevares på standpladsbordet eller i magasinholder placeret på skyttens bælte.
6.02 Tabte magasiner - Ekstra magasiner eller genladningsudstyr tabt utilsigtet eller mistet af en
deltager efter at startsignalet er givet, må opsamles på sikker vis. Opsamlingen skal altid ske under
hensyntagen til de gældende sikkerhedregler.

7. Måltyper og målopstilling
7.01 Måltype - I Bowling-Pin vil alle mål vil være almindelige bowlingkegler, fremstillet af træ og
plastic. Alle mål er faldmål.
7.02 Målopstilling - Alle målopstillinger vil være bordopstillinger med faldmålene opstillet i symmetriske rækker. Afstanden fra skydelinien til målopstillingen er 25 fod (7,60 meter).
7.03 Scoring - Alle skydninger skydes efter de for skydningen gældende særregler. I øvrigt gælder:
1. Den der skyder den enkelte skydning på korteste tid vinder.
2. Våbnet må kun lades på skydelinien under kommando fra skydelederen.
3. Skytten starter med våbnet ladt i hånden. Udgangsstillingen er 45 grader mod jorden.
4. Der må lades med frit antal. Undtaget er hovedskydningerne 1 - 3.
5. Skytten må gerne genlade under skydningen. Undtaget er skydning 7 (Subway), 10 (.22 pistol/
revolver fri) og 11 (.-32 pistol/revolver fri)
6. På startsignalet skydes keglerne ned af bordopstillingen på hurtigste tid. Se dog 7.03 pkt. 7.
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7. Alle kegler skal være nede af bordopstillingen, i modsat fald tæller omgangen ikke (dvs. skytten
mister omgangen). Undtaget er skydning 7 (Subway), 10 (.22 pistol/revolver fri) og 11 (.-32 pistol/revolver fri) hvor alle keglerne skal væltes eller være nede.
8. Hvis flere skytter opnår samme resultat i forbindelse med førstepladsen, skal der skydes en eliminerings- skydning. Skytten med den bedste af 3 omgange går videre indtil der findes en endelig
vinder.
8. Sikkerhedsbestemmelser
8.01 Generelle sikkerhedsbestemmelser - De til enhver tid gældende sikkerhedbestemmelser for
Dansk Sportsskytte Forbund er gældende i forbindelse med Bowling-Pin skydninger.
8.02 Sikkerhedsbriller og høreværn - Sikkerhedsbriller og høreværn skal bruges jævnfør generelle
sikkerhedsbestemmelser for skydninger under DSF. Bestemmelsen gælder for skytter og tilskuere,
både ved skydelinien og på baneområdet.
8.03 Diskvalifikation - Dette reglement lige som generelle sikkerhedsbestemmelser for DSF skal
overholdes. Et sikkerhedsbrud vil automatisk føre til diskvalifikation fra stævnet og evt. bortvisning.
8.04 Tvivlstilfælde - Stævnelederen har det endelige ord, og kan således udelukke enhver person fra
Bowling-Pin skydningen og baneområdet. Dette kan gøres suverænt og uden begrundelse.

9. Generelt vedrørende Bowing -Pin skydninger
9.01 Nedlæggelse af protest - Hvis en konkurrencedeltager ønsker at nedlægge protest mod andre
konkurrencedeltage re p.g.a. vedkommendes udstyr eller handlinger, banemateriellet eller en standpladskommandørs beslutninger, skal konkurrencedeltageren skriftligt redegøre for sin protest til
stævnelederen, før dagens konkurrencer er færdige.
9.02 Protestgebyr - Enhver protest skal indleveres til stævnelederen ledsaget af kr. 100. Dette beløb
tilbagebetales, hvis vedkommende får medhold i protesten. I modsat fald går beløbet til NROI.
9.03 Copyright - Bowling-pin skydninger må kun afholdes af DSF, -distrikter eller -affilierede foreninger.
9.04 Afvikling - Bowling-pin skydninger skal overholde retningslinierne givet af DSF.

SHN/TA 1992/ januar 1996/december 2000.
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