
LUFTPISTOL 
 

Luftpistol ordinær 

 
Luftpistol skytes på 10m bane med pistol kaliber 177(4,5mm) 

 

Forberedelsetiden er 10 minutter . 

 

Programmet for men og junior består av 60 konkurranseskudd fordelt på serier  

Av ett og ett skudd.Samlet skytetid er 1 time   45 minutter.Programmet for 

kvinner og junior kvinner består av 40 konkurranseskudd fordelt på serier a 10 

skudd samlet skytetid er 1 time og 15 minutter.Luftpistoløvelsen skytes på den 

internasjonale luftpistolskiven. 

 

Det kan angis et ubegrenset antall prøveskudd,men bare før 

konkurranseskuddene.Når første konkurranseskudd er avgitt,er ytterlige 

prøveskudd ikke tillatt med mindre juryen tillatelse til det i samsvar med det 

reglement. 

 

Det vil bli sagt i fra når det gjenstår 10 og 5 minutter av skytetiden. 

 

Utstyr 

Våpen skal være ren luft eller CO2 pistol.Vekten av våpen med alt 

tilbehør,inkludert balansevekter,skal ikke overstige 1500 gram. 

Avtrekksvekten skal være minst 500 gram.Ingen del av skjefte eller tilbehør skal 

Omslutte hånden.Våpenet som brukes i luftpistoløvelsen skal bare lades med en 

(1) kule 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LUFTPISTOL 

 
10 m Femskudds luftpistol 

 
Luftpistol skytes på 10m bane med pistol kaliber 177(4,5mm) 

 

Forberedelsestid 3minutter 

 

Prøveserie 

For hver deløvelse begynner,kan skytteren avgi en (1) prøveserie a fem(5) skudd 

På ti (10) sekunder. 

 

Våpen som brukes i 10m femskudds luftpistoløvelse må ha magasin som kan 

lades med fem(5) kuler. 

For hver serie må skytteren senke armen.Våpenet kan støttes mot benken eller 

skytebord. 

 

Programmet 

 

Programmet består av 40 konkurranseskudd for menn/junior menn og 30 

konkurranseskudd kvinner/junior kvinner,fordelt på serier a fem(5) som avgis på  

Ti (10) skunder.Det avgis ett skudd på hver av de fem (5)   fallfigurene innenfor 

den tidsbegrensningen som er gitt for serien. 

 

Kommandoene 

 

Når standplassleder kommanderer LADING ,skal skytterne innet ett (1) minutt 

forberede seg til serien. 

Når ett (1) minutt er gått gir standplassleder kommandoen: 

 

KLAR 3-2-1- START 

 

Kommando START er signal for å avgi skudd. 

 

Etter ti (10)  sekunder STOPP. 

 

 

 

 

 



 

LUFTPISTOL 
 

 

Luft standard 

 

 

Luftpistol skytes på 10m bane med pistol kaliber 177(4,5mm) 

 

Forberedelsestd 3minutter. 

 

 

Programmet 

 

Programmet består av 40 konkurranseskudd for menn/junior menn og 30 

konkurranseskudd kvinner/junior kvinner,fordelt på serier a fem(5) som avgis på  

Ti (10) skunder.I hver serie avgis fem (5)  skudd mot en stasjonær 

luftpistolskive. Innenfor den tidsbegrensningen som er gitt for serien. 

 

 

Prøveserie 

For hver deløvelse begynner,kan skytteren avgi en (1) prøveserie a fem(5) skudd 

På ti (10) sekunder. 

 

Kommandoene 

 

Når standplassleder kommanderer LADING ,skal skytterne innet ett (1) minutt 

forberede seg til serien. 

Når ett (1) minutt er gått gir standplassleder kommandoen: 

 

KLAR 3-2-1- START 

 

Kommando START er signal for å avgi skudd. 

 

Etter ti (10)  sekunder STOPP. 

 

 

Luftpistol reglement: 

http://www.skyting.no/files/%7BF6AF5F90-3319-47C2-88A8-

6B1BF6780D28%7D.pdf 

 

 

 

http://www.skyting.no/files/%7bF6AF5F90-3319-47C2-88A8-6B1BF6780D28%7d.pdf
http://www.skyting.no/files/%7bF6AF5F90-3319-47C2-88A8-6B1BF6780D28%7d.pdf


 

LUFTPISTOL 
 

 

 

Luft sprint 

 

 

Alle klubbens medlemmer kan delta,ingen påmelding eller startavgift. 

 

Stor vandrepokal (NB.Må vinnes 5 ganger for evig eie)Årets beste resultat er det 

som gjelder.(Overleveres på årsmøte til BPK) 

 

 

Regler 

 

Sprint -Luftpistol. 

 

Det skytes med enkelskudds luftpistol. 

Skytestilling stående beste hånd. 

Man får 5 prøveskudd på 150 sekunder. 

Det skytes så 30 konkurranseskudd på 15 minutter. 

Antall konkurranseskiver er min.6,dvs.maks 5 skudd pr..skive. 

Skivebytte gjøres av skytteren selv i konkurransetiden. 

Ellers vises til vanlige reglement. 

 

Dommer er:Eirik Lygre Bergen Pistolklubb 

 
 


