
VM / EM  - Rangering 

 

Kvalifiseringsperiode:  

 

Over to år. For eksempel: 

 

- 1.1.2014 til 31.12.2015 for EM 2016 
 

- 1.1.2015 til 31.12. 2016 for VM 2017 

 

- 1.1.2016 til 31.12.2017 for EM 2018 

 

 

Konkurranser som gir poeng: 

 

Generelt 

- kun konkurranser i gruppeskyting 5x5 skudd gir poeng 

- kun skyte avstanden 100-, 200- og 300-meter er poenggivende 

- utenfor det Europeiske fastlandet gjelder også 100-, 200- og 300 yards som skyte avstand 

- hver klasse og avstand beregnes separat 
- minst 10 deltagere per klasse og avstand kreves for att poeng skal utdeles 

- forbundet ajourfører listen etter mottatte resultatlister, men det er den enkelte skytter 

   som er ansvarlig for å passe på at resultater blir registrert 

- VM gir ingen poeng 

- registrering forutsetter at det benyttes bak skiver på alle avstander. 

 

Godkjente stevner 2015/2016: 

Norden: 
Finska Mästerskapet i LV och HV 

Svenska Mästerskapet i LV och HV 

Norska Mästerskapet i LV och HV  

Isländska Mästerskapet i LV och HV  

Palmisano Cup  

Nordiska Mästerskapet 

Sävar Open 

Säfsen Open 
Hacksjö Open 

Brattvall Open 

Blåsmark Open 

Norrahammar Open 

 

Europa: 

Nasjonale mesterskap f.eks. Tyske og Franske åpne mesterskap 
Internasjonale invitasjonskonkurranser som f.eks. Alpen Cup, Spring Trophy mm. 

 

USA: 

Amerikanske Nationals 

Delstatsmesterskap 

Internasjonale invitasjonskonkurranser som Cactus Classic, Super Shoot mm. 

 

Verden forøvrig: 
Nasjonale mesterskap og internasjonale invitasjonskonkurranser 

 

 

 

Poengberegning skjer ut fra resultatlistene 

- hver klasse og avstand gir poeng 

- resultatlistenes totale deltagerantall delas opp i ti ulike grupper 

- vanlige avrundingsregler benyttes 
- beste tiendedel av skytterne får 10 poeng og deretter utdeles poeng i fallende skala for hver etterfølgende tiendedel, 

 så dårligste tiendedel får 1 poeng 

 

Poengregnskap: 

- listen ajourføres av forbundet 

- listen omfatter samtlige skyttere som tildeles poeng 

- poeng fra den enkelte skytters fem beste konkurranser utgjør skytterens poeng 
- en skytter kan maksimalt oppnå 50 poeng,  

- skyttere med lik poengsum rangeres etter gjennomsnitts poeng fra samtlige konkurranser skytteren har deltatt i 

 

Laguttak 

- forbundet tar ut VM / EM-lag og andredeltagere ut fra ranking og bedømming av aktuell form og resultater i rangeringsperioden 

 

 

Nye resultatlister og rettinger i poengberegningen: 
- resultatlister og eventuelle rettinger sendes til: post@benchrest.no 

 


