Uppsala läns pistolskyttekrets
MEDALJREGLEMENTE samt UTDELING AV UTMÄRKELSER
För Uppsala Läns Pistolskyttekrets, fastställt av kretsstyrelsen via e-poströstning den 16/2 2018.
Ersätter tidigare medaljreglemente, samt bilaga 1, 2, 3, 4 och 5, fastställd 2015-08-26.
§1.
Uppsala Läns Pistolskyttekrets delar ut följande medaljer: Förtjänst- och tävlingsmedaljer.
Tävlingsmedaljer delas ut i av kretsens arrangerade kretsmästerskapstävlingar.
Utöver detta delas det ut flitpriser i precisions-, militärsnabbmatch- och fältskytte, diplom i
rankinglistan i precision-, militärsnabbmatch samt fältskytte, samt kretsmästarnål till skytt som blir
kretsmästare första gången i någon av kretsen arrangerade precisions- eller fältkretsmästerskap.
§ 2.
Förtjänstmedalj och tävlingsmedalj har samma utseende. På framsidan upplandsvapnet på en sköld,
lagerkrans och två korslagda pistoler samt skriften ”Uppsala läns pistolskyttekrets” och på baksidan
finns ett fält för gravering.
Storlek: 3 cm diameter.
Beställda från Sporrong.
§ 3.
Förtjänstmedalj utdelas i guld (förgyllt silver) samt silver. Denna bärs på bröstet i rödgult band.
Bestämmelser för utdelandet: se bilaga 1.
§ 4.
Tävlingsmedalj utdelas i guld, silver och brons med blå-gult band.
Bestämmelser för utdelandet: se bilaga 2.
§ 5.
Flitpris består av tennbucklor i storlekarna 6, 8, 10 samt 12 cm.
Beställda från olika firmor beroende på pris.
§ 6.
Flitpriset delas ut i storlek beroende på prestation i av kretsen arrangerad serieprecisions- respektive
seriefältskjutning. På bucklan graveras ULPK, seriegren samt årtal.
Bestämmelser för utdelandet: se bilaga 3.
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§ 7.
Kretsmästarnålen är den nål som tidigare delades ut i Uppsalakretsen som Stora grabbars märke.
Nålen är en guldnål bestående av Upplandsvapnet på en sköld, lagerkrans och två korslagda pistoler.
Nålarna är numrerade och kretsmästarnålen startar från nr. 38.
Beställda från Sporrong.
§8
Kretsmästarnålen utdelas till den kretsskytt som första gången blir kretsmästare i någon av kretsen
arrangerade fält- eller precisionsmästerskap.
Bestämmelser för utdelandet se bilaga 4.
§ 9.
Diplom delas ut till de fem bästa skyttarna i kretsens rankinglista för precision-, militärsnabbmatchrespektive fältskytte.
Bestämmelser för utdelandet se bilaga 5.
§ 10.
Förtjänst- och tävlingsmedaljer samt övriga utmärkelser bekostas enligt kretsstyrelsens beslut.
§ 11.
Bestämmelser för kretsens utmärkelsetecken samt ändringar i dessa fastställes av kretsstyrelsen.
Förslag till ändringar skall vara kretsstyrelsen tillhanda senast 1 december.

Styrelsen

Uppsala läns pistolskyttekrets
FÖRTJÄNSTMEDALJ

Bilaga 1.
§ 1.

Uppsala läns pistolskyttekrets förtjänstmedalj utdelas till personer, som inlagt synnerlig förtjänst om
pistolskyttet inom kretsen (någon av dess underavdelning).
§2.
Förslagsrätt tillkommer: föreningsstyrelse samt kretsstyrelsen och medlem av densamma.
§3.
Förslag från förening ingives skriftligen samt skall vara åtföljt av motivering. Därest förslag upptager mer än
en person, skall den ordningsföljd angivas, i vilken tilldelandet anses bör ske.
§4.
Förslag från föreningsstyrelse skall hava inkommit till kretsstyrelsen tidigast 1 september och senast
den 1 december.
Kretsstyrelsen granska de inkomna förslagen och beslutar om utdelande av förtjänstmedaljer samt om
inskriptioner.
§5.
För erhållande av medalj fordras i allmänhet: för silver utan etui och miniatyr: att under längre tid, i regel
minst fem år, hava med nit, intresse och framgång arbetet för pistolskyttets befrämjande inom kretsen eller
till densamma hörande förening.
För guldmedalj med etui och miniatyr: att på sätt ovan angives i regel under minst tio år eller eljest på
särkskilt sätt hava främjat pistolskyttet inom kretsen, samt tidigare erhållit kretsens förtjänstmedalj i silver.
Undantagsvis kan dock medaljen, oavsett valör, då alldeles särskilda skäl föreligger, tilldelas person som ej
uppfyllt ovanstående fordringar, men som på annat sätt gjort sig synnerligen förtjänt av kretsens tacksamhet.
§ 6.
De inskriptioner som kunna ifrågakomma äro: För nitiskt arbete. För särskild förtjänst. För synnerlig
förtjänst.
§7.
Över samtliga medaljer skall föras register. Medaljerna skola vara numrerade samt ha någon av ovan
inskriptioner.
§8.
Utdelning av medalj bör ske under högtidliga former, i regel vid kretsens årsmöte.
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TÄVLINGSMEDALJ

Bilaga 2
§ 1.

Tävlingmedalj utdelas i guld till segraren i varje klass, i silver till den som placerar sig på andra plats i varje
klass och i brons till trean i varje klass, vid kretsens arrangerade mästerskapstävlingar.
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FLITPRIS

Bilaga 3
§ 1.

Flitpris bestående av bucklor delas ut i både kretsens serieprecision-, militärsnabbmatch- samt
seriefältskjutningar.
I serieprecisions- samt militärsnabbmatchskjutningen delas flitpris i form av bucklor i storlek 6 ut endast i
klass 1 och juniorer. Storlek 8, 10 och 12 delas även ut i klass 2 och 3 till de tre främsta skyttarna. Storleken
styrs av resultat samt deltagande.
I seriefältskjutningen styrs storleken av buckla för samtliga skyttar, i alla klasser, av resultat samt deltagande.
I precision räknas de fem bästa resultaten av sex möjliga tävlingstillfällen per vapengrupp för att kunna
erhålla en större buckla. För att erhålla minsta storleken av buckla krävs tre starter av sex möjliga. Bucklorna
finns i storlek 6, 8, 10 samt 12 cm.
I militärsnabbmatch räknas de åtta bästa resultaten av 12 möjliga tävlingstillfällen per vapengrupp för att
kunna erhålla en större buckla. För att erhålla minsta storleken av buckla krävs fyra starter av tolv möjliga.
Bucklorna finns i storlek 6, 8, 10 samt 12 cm.
I fältskytte räknas de fem bästa resultaten av sex möjliga tävlingstillfällen per vapengrupp för att kunna
erhålla en större buckla. Skyttar som enbart har deltagit i tre starter och inte genom resultat erhållit någon av
de större bucklorna tilldelas en liten buckla. Bucklorna finns i storlek 6, 8, 10 samt 12 cm.
§ 2.
Utdelning av bucklor sker i regel vid kretsens årsmöte. Föreningsrepresentanter på kretsens årsmöte sörjer
sedan för att bucklorna delas ut till de skyttar som erhållit flitpris.
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KRETSMÄSTARNÅL

Bilaga 4.
§ 1.

Kretsmästarnålen tillfaller den skytt som för första gången (sedan år 2002) blir kretsmästare/kretsmästarinna
i någon av Uppsala läns pistolskyttekrets (nedan Uppsalakretsen) anordnade kretsmästerskap i fält- eller
precisionsskytte.
§ 2.
Register över alla kretsmästare/kretsmästarinnor skall föras och register finnes inom Uppsalakretsen sedan år
2002.
§ 3.
Om möjligt delas kretsmästarnål ut av kretsens ordförande till nybliven kretsmästare/kretsmästarinna på den
aktuella mästerskapstävlingen. I annat fall sker utdelning vid Uppsalakretsens årsmöte.

Uppsala läns pistolskyttekrets
DIPLOM

Bilaga 5
§ 1.

Lista baseras på resultat från krets- och nationella tävlingar inom Uppsala Läns Pistolskyttekrets (nedan
Uppsalakretsen) verksamhetsområde samt Östsvenska Mästerskapen (nedan ÖSM) och Svenska
Mästerskapen (nedan SM).
§ 2.
Tre listor upprättas. En i precisionsskjutning, en i militärsnabbmatch och en i fältskjutning. Poäng
beräknas per vapengrupp i respektive gren och alla starter för en skytt räknas.
§ 3.
Rankinglista baseras på alla resultatlistor från ovan preciserade tävlingar som inkommer till
tävlingsansvarig i Uppsalakretsen.
§ 4.
Alla skyttar tillhörande klass 3, inrapporterade i MAP, i precision-, militärsnabbmatch respektive
fältskjutning eller som i tävling anmälts i klass 3 och tävlande för förening ansluten till Uppsalakretsen
deltager. Klass D3 inberäknas i resultatlistan för klass 3. Vid Kretsmästerskap, ÖSM och SM, där ingen
klassning av skyttarna sker, deltager alla skyttar tävlande för förening ansluten till Uppsalakretsen.
Undantag se §5.
§ 5.
Skyttar som valt att tävla i veteranklass inräknas ej då de tävlar i veteranklass. De inräknas däremot
då de tävlar i andra klasser än Veteran C.
§ 6.
Om andra kretsars skyttar deltager i nationell tävling arrangerad inom Uppsalakretsen utgår poäng till
skytt inom Uppsalakretsen efter den placering skytten har beräknat på alla i tävlingen deltagande klass 3
skyttar. Vid ÖSM och SM beräknas poäng utifrån alla deltagande skyttar inom aktuell vapengrupp. I
inom Uppsalakretsen anordnat kretsmästerskap utgår poäng endast efter individuell placering i
kretsmästerskapet.
§ 7.
Bästa femtedel av skyttarna enl.§4 kan erhålla poäng. Skyttar i intervallet 0% - 2,0% erhåller 10 poäng.
Skyttar i intervallet 2,01% - 4,0% erhåller 9 poäng, 4,01% - 6,0% erhåller 8 och så vidare nedåt.
§ 8.
Vid startfält med mindre än 15 deltagare räknas poängen ut som om deltagarna var 15 till antalet. Har
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klass 2 och 3 sammanslagits enl. SHB p.g.a. för få deltagare utdelas 3 poäng till bäste skytt, oavsett
klass, och 1 poäng till näst bäste skytt, oavsett klass.
§ 9.
Tilläggspoäng ges enligt §10-13.
§ 10.
Segraren erhåller ytterligare 1 poäng.
§ 11.
Segraren får ytterligare 1 poäng om skytten har segrat efter särskjutning.
§ 12.
I fältskjutning får skytt ytterligare 1 poäng om skytten har skjutit alla träff i alla figurer.
§ 13.
Ingen särskiljning tillämpas mellan skyttar som hamnat på samma poäng.
§ 14.
Rankinglistan anslås på Uppsalakretsens hemsida samt i resultatsammanställningen till Uppsalakretsens
årsmöte.
§ 15.
Diplom "Uppsala Läns Pistolskyttekrets bäste pistolskytt" utdelas till den bäste skytten vid kretsens
årsmöte. Diplom "En av Uppsala Läns Pistolskyttekrets fem bästa pistolskyttar" utdelas till
platserna 2-5.
§ 16.
Kretsstyrelsen bestämmer senast före tävlingsårets början om rankinglista skall upprättas.

