Svenska Polisidrottsförbundet

Grenbestämmelser - SPM i orientering och fältsport
Orientering
Mästerskapet anordnas som individuell tävling.
Långdistans
D21 - 50 min
D40 - 40 min
D50 - 30 min
D60 - 30 min
D70 - 20 min

Mellandistans
D21 - 25 min
D40 - 25 min
D50 - 20 min
D60 - 20 min
D70 - 20 min

H21 - 70 min
H40 - 55 min
H50 - 45 min
H60 - 40 min
H70 - 35 min
H75 - 30 min
H80 - 30 min

H21 - 25 min
H40 - 25 min
H50 - 25 min
H60 - 25 min
H70 - 20 min
H75 - 20 min
H80 - 20 min

Tävlingskarta:
Godkänd av SOFT och i skala 1:10 000 eller 1:15 000.
Skala 1:7 500 kan användas för klasserna HD60 och äldre.
Startdjup:
Startmellanrummen får inte i någon åldersgrupp eller bana understiga två minuter.
Tävlingsprotokoll med mera:
Av inbjudan ska det framgå samlingsplats, avstånd mellan samlingsplats och tävlingscentrum samt
avstånd till start. Startlista och PM ska finnas tillgängligt på Internet (hemsidan) senast en vecka innan
tävlingsdag. Är inte detta möjligt ska samtliga deltagande föreningar tillhandahålla startlistan i skriftlig
form, som skickas till föreningens kontaktperson senast en vecka innan tävlingsdag.
Banläggare/bankontrollant/tävlingskontrollant:
Ska inneha minst banläggarkort 1 (distriktsbanläggare) eller motsvarande kompetens. Arrangörsföreningen ska i god tid ta kontakt med SPI:s kontaktperson för orientering och redovisa förberedelser
samt uppläggning av arrangemanget.

Fältsport
Mästerskapet anordnas som individuell tävling i klasserna: D21, D40, D50, D60, H21, H40, H50, H60.
Tävlingen omfattar:
Orienteringslöpning, skjutning med pistol samt punktorientering. Alla grenarna ska gå i en följd. Punktorienteringen bör läggas i början av tävlingen. En skjutstation bör förläggas till den första tredjedelen
av banan och en skjutstation till den sista tredjedelen av banan. Härvid avses hela tävlingsbanan.
Orienteringslöpning - banlängderna i den fria orienteringen avpassas för en segertid enligt följande:
D21 cirka 30 min
H21 cirka 50 min
D40 cirka 25 min
H40 cirka 40 min
D50 cirka 20 min
H50 cirka 30 min
D60 cirka 20 min
H60 cirka 25 min
Kartan ska vara godkänd som tävlingskarta av Svenska Orienteringsförbundet.
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Skjutning:
Skjutningen utförs på två skjutstationer. På varje station skjuts tio skott mot ett mål. Skjutavståndet
ska vara 12,5 m. Som måltavla ska den internationella skidskyttetävlan användas. Tavlan har fem
träffytor/prickar med en diameter av 115 mm. Max två träff i varje träffyta/prick räknas.
Vapen:
För klasserna HD 21, 40 och 50 tjänstevapen (SigSauer kaliber 9 mm), endast vapen som är av
Polisen godkänt som tjänstevapen. Vapnen medförs under löpningen. För klasserna HD60
skjutvapen/tjänstevapen eller motsvarande, som i tillräcklig omfattning tillhandahålls av arrangören.
Arrangören ser till att vapen och ammunition är placerade på skjutvallen. Invid vapnet ska en tavla
med träffbild finnas. Ingen provskjutning av lånevapnen. Endast lånevapen får användas och dessa
medförs inte under löpningen.
Skjutställningen ska vara stående. Stödhand tillåten. Funktions- och vapenfel under skjutningen medger inte rätt till omskjutning. Tävlande har dock rätt att själva avhjälpa fel.
Punktorientering:
Inget krav att respektive klass ska starta i en följd, utan detta är möjligt att sprida i startlistan. Däremot
ska startdjupet anpassas till att det inte finns risk för köbildning vid punktorienteringsstationerna och
skjutstationerna.
Punktorienteringen utförs på en tydligt snitslad bana, högst 2000 m lång och med tio punkter i, varav
fem utanför banan. Starten för punktorienteringen ska vara markerad på den tävlandes karta.
Kontrollpunkterna ska vara tydligt markerade samt avgränsade. Punkt utanför banan ska utpekas med
riktkäpp och vid behov förtydligas med skiss eller foto. Avståndet till punkt utanför banan får inte överskriva 800 m. Punkterna ska utgöras av terrängföremål som är återgivna på tävlingskartan.
Terrängföremålen ska vara klart avgränsade och identifierbara, vid behov markerade med skärm/
motsvarande. Kartan ska vara godkänd av SOFT och i skala 1:10 000 eller 1:15 000. Tävlande
markerar själv punktens läge med nålstick som denne signerar med särskild penna som finns vid
kontrollen. Samma förhållande ska ske även om kontrollen är bemannad.
Signerat nålstick får inte ändras. Om det finns fler nålstick och det inte klart framgår vilket som
signerats, ska det nålstick räknas, som medför högst tilläggspoäng. Den tävlande får inte lämna
punktorienteringsbanan och får inte heller löpa denna i fel riktning, dvs. tillbaka mot startpunkten.
Poängbedömning:
Den tävlande poängbelastas enligt följande: Total tävlingstid (alla grenar inräknade) varje hel minut,
sekunder medräknas som decimal, ex. 70 min och 12 sek = 70,12 p.
Skjutning:
Träff i träffytorna ger 0 poäng. Skott utanför träffytan/pricken ger 1 poäng.
Punktorientering - skala 1:10 000.
För varje punkt ges följande poäng:
0 p Fel intill 2 mm
1 p Fel intill 4 mm
2 p Fel intill 6 mm
3 p Fel intill 8 mm
4 p Fel intill 10 mm
5 p Fel intill 12 mm
6 p Fel över 12 mm
6 p För varje ej markerad punkt
Uträkning av resultat:
Den tävlande som erhållit lägst poängsumma är mästare. Den med näst lägsta är tvåa osv. Skulle två
eller flera tävlande erhålla lika hög poängsumma blir det delad planering.
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Säkerhetsbestämmelser:
• säkerhetschef ska vara utsedd
• vapenkontroll ska ske före start
• vapen ska under all förflyttning medföras oladdad, med tomt magasin/cylinder och placerat i hölster/
motsvarande. Vapnet får inte bäras i handen under förflyttning
• påfyllning av magasin får ske först sedan den tävlande intagit sin anvisade skjutplats
• innan laddning sker, ska den tävlande uppvisa påfyllt magasin för skjutledare eller kontrollant
• innan den tävlande lämnar sin skjutplats ska han förvissa sig om att patronläge och magasin är
tomma
• vid laddning och patron ur ska vapnet riktas/hållas snett framåt mot målgruppen
Tävlingsprotokoll med mera:
Av inbjudan ska det framgå samlingsplats, avstånd mellan samlingsplats och tävlingscentrum samt
avstånd till start. Startlista och PM ska finnas tillgängligt på Internet (hemsidan) senast en vecka innan
tävlingsdag. Är inte detta möjligt ska samtliga deltagande föreningar tillhandahålla startlistan i skriftlig
form (skickas till föreningens kontaktperson senast en vecka innan tävlingsdag).
Banläggare/bankontrollant/tävlingskontrollant:
Ska inneha minst banläggarkort 1 (distriktsbanläggare) eller motsvarande kompetens.
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