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UTMÄRKELSER
Kretsens standar
Kristianstads Pistolskyttekrets standar är instiftat för att
utdelas som erkänsla för förtjänstfullt arbete för
Kristianstads Pistolskyttekrets och dess syften. Standaret
har som grundfärg blått med kretsens märke tryckt i gult
och rött. I trycket ingår texten, Kristianstads
Pistolskyttekrets samt ordet FÖRTJÄNST. Standaret
utdelas enligt följande bestämmelser:
Klubbar: Utdelas av representant för kretsstyrelsen vid
jubileum, lägst 25 år.
Enskilda: Utdelas vid kretsens årsmöte till den som
tidigare erhållit kretsens förtjänstmedalj i guld samt
Svenska Pistolskytteförbundets förtjänstmedalj i silver
och som ytterligare under ett antal år nedlagt ett förtjänstfullt arbete för pistolskyttekretsens allmänna utveckling
Övrigt: Standaret må, då särskilda skäl föreligger,
utdelas till sammanslutning (motsvarande) eller person
som ej uppfyller ovanstående fordringar, men som på
annat sätt gjort sig synnerligen förtjänt av kretsens tacksamhet.
Förslagsrätten tillkommer envar medlem i kretsstyrelsen
Beslut avgörs av kretsstyrelsen (AU).
Kostnaden betalas av kretsen.

Kretsens förtjänstmedalj
Kristianstads Pistolskyttekrets förtjänstmedalj är instiftad för att utdelas som erkänsla för förtjänstfullt arbete
för Kristianstads Pistolskyttekrets och dess syften.
Medaljen är rund, i storlek 36 mm, är försedd med band
av gulröd färg. Medaljen är försedd å framsidan dels med
länsvapnet och dels med pistolskyttemärkets emblem
samt ovanför dessa inskriptionen, Kristianstads
Pistolskyttekrets.
Medaljens frånsida är delvis kransomgiven och skall före
utdelandet förses med namn och årtal. Medaljen utdelas i
guld och silver enligt följande bestämmelser:
Guld: Må tilldelas den som erhållit förtjänstmedaljen i
silver från egen krets eller annan krets samt därefter
under ytterligare ett flertal år, i regel minst 5, på ett

Förslagsrätt : Beträffande förtjänstmedalj tillkommer
ansluten förenings styrelse samt enskilda ledamöter i
kretsstyrelsen.
Förslag skall för att vinna beaktande, ha inkommit till
kretssekreteraren senast den 1 februari och skall vara
åtföljt av motivering, meritförteckning och de ytterligare
upplysningar, som kan vara av värde vid bedömning av
den föreslagnes meriter.
Kretsstyrelsen (AU) prövar och fattar beslut i medaljärenden.
Övrigt: Under ett och samma år må i regel icke utdelas
mer än högst 5 medaljer i silver och 2 i guld.
Förtjänstmedaljen utdelas vid årsmötet.
Förtjänstmedalj föreslagen av förening bekostas av
denna, i andra fall av kretsen.

Kretsens förtjänstdiplom
Utdelas till person eller organisation, företag eller liknande, som gjort sig därav förtjänta. Ansökan göres i
likhet med vad som gäller för förtjänstmedaljen.
Diplomet bekostas av kretsen.

SKYTTEMÄRKE/JETONG
Kretsens fältskyttemärke
Fältskyttemärket utdelas i:
Brons, Silver Guld
Årtalsmärke i Brons, Silver och Guld
Årtalsmärke i Guld med *, ** och ***.
Plakett med Guldmärke, *, **, ***, **** och *****.
Guld: Skytt, som i tre av kretsen arrangerade (gäller
även samarrangerande med annan krets) fältskjutningar
(där kretsmästerskapet räknas som 2 tävlingar) placerat
sig inom de bästa 15 % av alla deltagare oavsett klass
och vapengrupp, samt de som har samma träffantal som
de sista av dessa. Avrundning enligt bestämmelserna för
standardmedalj. Endast L-kretsens deltagare.
Silver: Skytt som placerat sig inom bästa 30%. I övrigt
enligt ovan.
Brons: Skytt som placerat sig inom bästa 50%. I övrigt
enligt ovan.
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Exempel: Guld 41 tr., Silver 37 tr. och Brons 33 tr.
MÄSTERSKAPSTECKEN
Övrigt: Märken skall erövras i ordning. Endast ett märke
per skytt utdelas årligen.
Årtalsmärken/plakett erövras efter att fordringarna för
guldmärket uppfyllts i ytterligare 3 år.
Erövrade märken graveras med märkets registreringsnummer. Märkesredogöraren för förteckning över erövrade märken, samt uppfyllda prov.
Märken löses av skytten till av kretsen fastställt pris.
Märken utsänds till klubben.

Kretsens precisionsskyttemärke
Precisionsskyttemärket utdelas i:
Brons, Silver och Guld
Årtalsmärke i Brons, Silver och Guld
Årtalsmärke i guld med *, ** och ***.
Plakett med guldmärke,*, **, ***, **** och *****.
Guld: Skytt som i tre av kretsen arrangerade (gäller även
samarrangerade med annan krets) precisionsskjutningar.
Kretsmästerskapet räknas som 2 tävlingar, lördag resp.
söndag samt baseras på resultatet efter 7 serier. De som
placerat sig inom de bästa 15 % av alla deltagare oavsett
klass och vapengrupp, samt de som har samma poängantal som de sista av dessa. Avrundning enligt bestämmelserna för standardmedalj. Endast L-kretsens deltagare.
Silver: Skytt som placerat sig inom bästa 30%. I övrigt
enligt ovan.
Brons: Skytt som placerat sig inom bästa 50 %. I övrigt
enligt ovan.
Övrigt: Se under kretsens fältskyttemärke.

Mästerskapssköld
Skölden utdelas i: Brons, Silver och Guld.
Individuellt: Vid kretsmästerskap i krutskytte i vapengrupperna: A, B, C, Dam C, Vet C, Jun C och (R vid
fältskjutning).

Mästerskapsplakett
Plaketten utdelas i: Brons, Silver och Guld.
Individuellt: Vid kretsmästerskap luftskytte.
Lag: Vid kretsmästerskap i krutskytte.

KRETSREKORD
Kretsrekord i precisionsskjutning kan
vapengrupperna
A, B, C, Dam C, Vet C och Jun C.
Rekordet skall omfatta 10 tävlingsserier.

sättas

i

Kretsrekord kan sättas på följande tävlingar:
Svenskt mästerskap
Sydsvenskt mästerskap
Kretsmästerskap
Nationell precisionsskjutning omfattande 7 serier + final
alternativt 10 serier.
Anmälan: Nytt eller tangerat kretsrekord anmäles till
kretsstyrelsen av den tävlandes klubb tillsammans med
kopia på resultatlistan.
Fastställande: Kretsrekord fastställes av kretsstyrelsen
och aktuella rekord införes i Kretsens Årsberättelse.

Kretsens prisjetong
Jetongen är instiftad för att utdelas som erkänsla för
uppnådda prestationer i pistolskytte. Jetongen har samma
utseende som kretsens förtjänstmedalj utom band. Jetongen utdelas i brons, silver och guld enl följande:
Individuellt: Vid Skåneträffen och nationella tävlingar
till bästa tre skyttar.
Lag: Vid Skåneträffen och nationella tävlingar till de
tre bästa lagen.
Kompetensskjutning: Under 1 kalenderår uppfylla
fordringarna i 10 serier enligt bestämmelserna för SPSF:s
pistolskyttemärke i motsvarande valör.
Jetongen erövras i ordning. Endast en jetong per år får
utdelas årligen.
Övrigt: Kontroll och registrering sker hos klubbarna.
Jetongen tillhandahålles av kretsen och betalas av klubbarna till fastställt pris.
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