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Svenska Polisidrottsförbundet 
 
 
 
Grenbestämmelser - SPM på skidor 

Längdåkning 
Mästerskap anordnas som individuell tävling enligt följande klasser: 
15 km  H21 
10 km  H35, H40, H45, H50, H55, H60 
5 km  D21, D35, D45 
5 km  H65, H70 
 
Samtliga klasser tävlar i klassisk stil. Tävlingen sker genom intervallstart med 30 sekunder. Banorna 
ska gå i medelsvår terräng. I H21 ska seedning ske av de tio främsta vid föregående års mästerskap. 
Övriga åkare ska lottas in först i startfältet. 

Stafett 
Mästerskap i stafett anordnas över tre sträckor. Klassindelningar H21 och H40. Damer får ingå i båda 
klasserna. Lag får bildas av förening eller polisområde. 
 
Sträcka 1-5 km skidskytte, en skjutstation. Sträcka 2-5 km längdåkning. Sträcka 3-5 km skidskytte, en 
skjutstation. Samtliga sträckor åks i klassisk stil. 
 
Skjutningen: 
Skjutställning, skjutavstånd och måltavlor enligt bestämmelser för skidskytte. Stödhand är tillåten 
endast på sträcka 3. De tävlande ska på skjutstationen skjuta 5-8 skott mot fem olika mål. Tre av de 
åtta skotten är reservammunition och ska användas, om inte alla målen träffas med de fem första 
skotten. Före skjutningen ska reservammunition placeras på anvisad plats, och dessa patroner får 
laddas endast patronvis. För varje missad tavla ska den tävlande åka en straffrunda på 150 m. Vapen 
enligt bestämmelser för skidskytte. Straffbestämmelser enligt bestämmelser för skidskytte. 

Skidfältskytte 
Mästerskap anordnas som individuell tävling enligt följande klasser: 
D21, D40, H21, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65 och H70. 
 
Tävlingens omfattning: 
Skidåkning i klassisk stil cirka 10 km i väl uppåkta spår efter utmärkt bana i medelsvår terräng. 
Skjutning med vapen grupp W/SIG på sex skjutstationer med sex skott på varje station. Tiden för 
skjutningens utförande ingår i åktiden. 
 
Skjutningen: 
Vapen och ammunition ska medföras under hela tävlingen. Klickad patron får ersättas, sedan den 
uppvisats för skjutledaren på respektive station. Vapenfel får avhjälpas av skytten på skjutplatsen. 
Tiden för eventuell reparation ingår i åktiden. Skjutställningen ska vara stående. Ställningar både med 
och utan stödhand ska ingå. Målmaterial, skjutavstånd och utmärkning osv. ska vara enligt Svenska 
Pistolskytteförbundets skjuthandbok. 
 
Övriga bestämmelser: 
Ett tävlings-pm ska finnas tillgängligt för deltagarna senast kvällen före tävlingen. Pm:et ska innehålla 
uppgift om målfigurer och skjutställningar på de olika stationerna osv. 
Uppgifter om målfigurer och skjutställningar ska anslås före varje skjutstation. 
Nummerlapp ska bäras synlig under hela tävlingen. 
Om tävlande tvingas vänta vid någon skjutstation, så ska denne/denna ges motsvarande tidsavdrag. 
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Säkerhetsbestämmelser: 
1. säkerhetschef ska vara utsedd 
2. vapenkontroll ska vara utförd före tävlingen 
3. vapnet ska vara oladdat, och magasinet ska vara tomt under all förflyttning 
4. påfyllning av magasin och laddning får ske först på anvisad skjutplats 
5. funktionär har rätt att kontrollera påfyllt magasin före laddning, samt att vapen och magasin är 

tomma efter skjutning 
6. bryter tävlande mot någon av bestämmelserna i punkterna 3 och 4, så utesluts denne/denna ur 

tävlingen. 
 
Poängbedömning: 
1. löppoängen fås ur åktiden, varje minut ger en poäng, sekunder medräknas som decimaler 
2. i skjutningen ger varje bomskott två poäng 
3. poängen i punkterna 1 och 2 adderade utgör slutpoängen 
4. segrare är den tävlande, som har den lägsta slutpoängen 
5. vid lika slutpoäng är den segrare, som har det bästa skjutresultatet, kan särskiljning ändå inte ske, 

får de tävlande samma placering 

Skidskytte 
Mästerskap anordnas som individuell tävling enligt följande klasser: 
12,5 km H21, H35 
10 km  D21, D40, H45, H55, H65, H70 
 
Samtliga klasser tävlar i fri stil. Spår för klassisk åkning ska finnas uppkört. 
 
Tävlingen omfattar: 
H21 och H35 - 12,5 km med fyra skjutstationer, som ska ligga med minst 2 km mellanrum. 
Övriga klasser - 10 km med fyra skjutstationer, som ska ligga med minst 2 km mellanrum. 
 
Skjutningen ska ske i stående ställning. Stödhand är tillåten endast på station 2 och 4. Vid varje skjut-
ning ska den tävlande skjuta fem skott mot fem tavlor. Tavlorna ska ha en diameter av 115 mm och 
vara "fallande". Skjutavståndet ska vara 17,5 meter. För varje missad tavla görs ett tidstillägg med 1 
minut. Slutresultatet är tiden för åkningen (inklusive tiden för skjutningen) och eventuella tidstillägg för 
missade tavlor. 
 
Vapen: 
Endast pistol eller revolver kaliber 22 (5,6 mm) får användas. Avtrycksmotståndet ska vara minst 1000 
gram. Vapen och ammunition ska medföras under hela tävlingen. 
 
Straffbestämmelser: 
Tävlande som laddar vapen eller fyller på magasinet på annan plats än anvisad skjutplats diskvalifi-
ceras. I övrigt gäller Internationella Skidskytteförbundets och Internationella Skytteunionens bestäm-
melser i tillämpliga delar. 

Alpint 
Tävlingarna ska så långt som möjligt ske efter de regler som tillämpas av FIS och Svenska Skidför-
bundet. Vinnartiden bör i slalom ligga på 60-90 sekunder och i storslalom på 90-120 sekunder (2 åk). 
Begränsningsregler avseende skidors längd och svängradie gäller inte vid SPM. 
 
Jury: 
Tävlingsledare, teknisk kontrollant (TK) samt en tredje jurymedlem. Förutom jury ska banchef utses. 
Banchefen behöver inte vara banläggare. TK kan lämpligen vara en representant från SPI. En tredje 
jurymedlem utses på lagledarmötet. Juryns huvudsakliga uppgift är att lösa eventuella problem/regel-
tolkningar, som oförutsett uppstår under tävling. 
 
Banan: 
Banan ska stakas av en person, som är väl förtrogen med uppgiften. Denne får delta i tävlingen. I 
slalom ska banan stakas med vikkäpp. Enkelstakning av öppna portar är tillåten. Banan ska innehålla 
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minst två kombinationer, och dessa ska stakas ut med två käppar per port (konventionell stakning). I 
storslalom ska käpparna vara av vikmodell - dubbla med flagga. Öppna portar får enkelstakas. 
 
Tävlingen: 
Tävlingen avgörs i två åk. I storslalom får juryn besluta, att tävlingen avgörs i ett åk, under förutsätt-
ning att segrartiden är mer än 50 sekunder. Damer och herrar kan använda samma bana, som dock 
bör stakas om till det andra åket. Besiktningstiden bör vara minst 30 minuter. Arrangören svarar för att 
tillhandahålla tävlings-pm, där kända uppgifter om tävlingen och om förhållandena kring tävlingen 
framgår. 
 
Startordning: 
Åk 1 - D35, D21, H35, H21. Öppen lottning i respektive klass. 
Åk 2 - Samma klassföljd. Enligt "Bibbo-regeln" omvänd startordning efter resultat år 1 bland de 30 
bästa i respektive klass. Därefter i resultatordning. 
 
Diskning och protester: 
Ingen diskning mellan åken. Efter andra åket ska diskningslista anslås på resultattavla, och detta ska 
tillkännages via högtalare. Protesttiden är därefter ytterligare 10 minuter. 
 
Protest kan även lämnas in under tävlingen. Om åkare har för avsikt att protestera mot hinder i banan 
under åket, så är denne skyldig att omedelbart avbryta åket och kräva omåk. Detta ska anmälas till 
tävlingsledningen, och omåk ska genomföras. Juryn tar i efterhand ställning till protesten. 

Kombinationstävling 
Mästerskap anordnas i kombination längdåkning/storslalom i klasserna: H21, D21, H35 och D35. 
 
Tabeller för SPM i dubbelkombination längdåkning/storslalom. 
 
Kombinationstabeller - se separat fil. 
 
Tabellvärdena läses från segrarens tid, oavsett om denne är med i kombinationstävlingen eller inte. 
Värdena från längdskidåkningen och storslalomen läggs ihop, och totalsegrare blir den som har lägst 
sammanlagd poäng. Om segrartiden i storslalom understiger 60 sekunder ska poängvärdet multi-
pliceras med talet 1,5 (150 %) - detta i anledning av att rekommenderad sluttid är 90-120 sekunder. 
 
Listan är framtagen under konsultation med aktiva och motionerande slalom- och längdåkare. Den är 
inte matematiskt uträknad (logaritm), utan består av ett antal "brytpunkter", vilka tydligt framgår i listan. 
En mycket god kombinationsåkare håller sig innanför första brytpunkten i bägge disciplinerna. 5/100 
sekund ger då 1 poäng i storslalom, och 1 sekund i längdåkning 0,8 poäng. Efter sista brytpunkten (25 
sek) ges 1 poäng för 20/100 sekund i storslalom och 0,4 poäng för 1 sek i längdåkning (brytpunkt 14 
minuter). 
 
Vid listans framtagning har beaktats att den ska vara rättvis genom hela registret. Brytpunkterna har 
satts efter studie av tidigare resultatlistor. 


