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STANDARD 6
1. Safety is the first and highest priority before, during, and after all PRS competitions
and is everyone’s responsibility. Anyone who observes an unsafe act can call a cease
fire at any point during the course of an event.
2. PRS competitions are designed to test a shooter’s ability to shoot accurately, correct
for environmental factors effectively, and solve problems quickly.
3. Each course of fire at a PRS event will be very practical in nature and relative to
common aspects of long-range precision rifle engagements.
4. A high level of professionalism and sportsmanship is expected at each PRS event. All
participants, to include Match Directors, Range Officers, shooters, and spectators will
be treated with the utmost respect at all times.
5. Cheating of any kind will not be tolerated at PRS events and will result in an immediate
match disqualification and in certain instances may be grounds for expulsion from the
Series.
6. PRS courses of fire (COF) are individual events designed to test a shooter’s individual
skill and ability. Therefore coaching a shooter while they are conducting a stage is
prohibited. Assistance before and after a stage is not only authorized but encouraged
especially for new shooters.

SIKKERHED
Følgende regler er designet til at give et sikkert skydemiljø for alle involverede i PRS konkurrencer og
træning. Sikkerheden som er beskrevet er ikke til diskussion eller debat. Det er alles ansvar at læse og
forstå PRS sikkerheden.
Det er obligatorisk at Tillæg 1 læses op af en RO før skud afgives i en konkurrence eller træning.
Generel sikkerhed
-

Piben og mundingen skal altid pege i en sikker retning uanset om våbnet et ladt eller ej. Peg ikke dit
våben på noget som du ikke har tænkt dig at skyde. Dette bliver i PRS kaldt ”Flagging” og vil ikke
blive tolereret på noget tidspunkt.

-

Hold dine fingre væk fra aftrækkeren og ude af aftrækker bøjlen indtil du er klar til at skyde mod dit
mål

-

Alle PRS konkurrencer og træning vil blive afholdt på kold bane. En kold bane er defineret som at
alle våben er afladt indtil det er skyttens tur til at skyde.

Sikkerhed under et baneforløb
Disse regler som nu bliver beskrevet gælder alle skytter som deltager ved et PRS event.
-

Når skytten udføre bevægelse med sin riffel til et PRS event, skal skytten altid sikre sig at riflen
peger i en sikker retning

-

Alle skytter skal sikre sig at deres våben er afladt og sikret i den forstand at der ingen magasin er i
riflen og låsen er i bagerste position

-

Vådeskud tages meget seriøst til alle PRS events. Et vådeskud er defineret som en skudafgang fra et
våben under et skifte, bevægelse, betjening, eller under en skydepause

-

Ved bevægelse med riffel under et baneforløb skal låsen være i bagerste position og magasinet
udtaget. Der er dispensation til PRS level 2 skytter som har taget et PRS B-licens kursus

PRS diskvalifikation
-

Bevægelse under et baneforløb med en patron i kammeret og eller lukket lås

-

Bevægelse under et baneforløb med en finger på aftrækkeren eller i aftrækker bøjlen

-

Ved brud på ”Cold range” princippet

-

Indtag af alkohol/stoffer under et PRS event eller synlig stof- eller alkohol påvirkning

-

Afgivelse af vådeskud

-

At pege ”flagging” udenfor det givne højre og venstre begrænsninger under et baneforløb kan
betyde diskvalifikation

-

Der er undtagelser i 1. punkt for PRS skytter som har erhvervet sig en DSF A-licens

Når der protesteres til en RO, skal der lægges et depositum på 100kr fra skyttens side. Dette depositum vil
blive tilbagebetalt hvis skyttens protest findes korrekt. Hvis protesten ikke findes korrekt, vil dette
depositum gå til PRS Danmark foreningen.

PRS DIVISIONER OG KATEGORIER
Følgende gælder for alle PRS divisioner og kategorier
-

Alle rifler, kalibre og optik som kan anskaffes lovligt, er tilladt til PRS

-

Alle rifler skal have monteret en optik med ballistiske kliktårne eller ”bullet drop kompensator”
(Aimpoint og lignende er tilladt)

-

Kompensatorer og lyddæmpere er tilladt

-

Der er ingen begrænsning på mundings hastighed

-

Alle rifler og genladt ammunition kan blive inspiceret af en Range Officer, RO, på alle givne tider
under et PRS event. Hvis RO’en ikke finder riflen eller genladt ammunition, sikker og forsvarlig til
skydning, kan RO’en diskvalificere skytten fra PRS eventet

1. Sikringen virker
2. Magasinet kan udtages og isættes på en sikker og forsvarlig måde
3. Optikken fungerer og er korrekt monteret på riflen
4. Rifler med udskiftelig pibe er piben låst fast på en sikker og forsvarlig måde
5. Piben på en riffel er ikke påvirket af andre udefra kommende objekter/genstande
6. Ingen panser brydende ammunition eller lysspor er tilladt.
7. Der må kun bruges kalibre som overholder Instruks for Banes Brug

Repeterriffel, Åben division
Repeterriffel Åben division er til alle skytter som vil prøve PRS. Denne division er åben for alle skytter med
repetervåben hvis blot de som skytter samt deres udstyr kan overholde PRS sikkerhed.

Gas Gun, Åben division
Gas Gun Åben division er til alle skytter som vil prøve PRS. Denne division er åben for alle skytter med
gasopererede våben hvis blot de som skytter samt deres udstyr kan overholde PRS sikkerhed.

Repeterriffel, Taktisk division
En division til alle taktiske skytter som f.eks Militær, Politi som gerne vil træne og vedligeholde deres
færdigheder indenfor skydning med deres tjeneste våben. Bemærk at det kun er repeterrifler der er tilladt i
denne division.

PRS RANGERING
PRO: Placering i top 10 i det foregående PRS år
SEMI-PRO: Placering imellem 11 og 30 i det foregående år
AMATØR: Placering imellem 30 – eller mere in det foregående år
Skytter vil beholde hans titel hele året efter hans placering/præstation i PRS. Hvis skytten i det nye år ikke
placere sig samme sted som sidste år, vil titlen blive frataget og den nye præstation vil blive tildelt.

PRS Matches
Det følgende afsnit vil beskrive hvordan et PRS match skal forløbe.
Match Director’s (forkortes MD) forpligtelser
-

En MD er hovedansvarlig for et PRS event

-

MD skal give en event plan for alle banernes forløb eller retningslinjer som beskriver alle baners
hensigt og forløb i det givne PRS event

-

MD er ansvarlig for at have kvalificerede RO’er til at varetage alle banerne i et PRS event

-

MD skal tilsikre at der til hver bane er tildelt en spotter hvis det findes nødvendig af MK

-

MD skal have minimum en RO pr bane og gerne flere ved meget udfordrende skydning

-

MD skal bruge og godkende det pointsystem som bliver anvendt til PRS eventet

-

MD skal tilse og godkende alle målopsætninger for at se om det er i sikker og forsvarlig stand samt
fungere efter hensigten

-

MD skal bruge det beskrevne point system fra regelsættet til point tildeling i et PRS event. Alle
skytter skal have muligheden for at se eller høre deres score før de forlader en bane

-

MD skal være medlem af PRS Danmark foreningen

Banekommandørens, Range Officers, (forkortes RO) forpligtelser
-

En RO er ansvarlig for alle aspekter på den bane han har fået tildelt.

-

RO’en skal have en dyb forståelse af banes forløb samt alle aspekter i denne

-

RO’en skal kende PRS regelsættet til fulde

-

RO’en skal tilse og sørge for at alle regler bliver pålagt samtlige skytter under hans tilsyn for at
tilsikre en fair skydning for alle skytter

-

RO’en skal læse en bane briefing op til alle grupper før det første skud er løsnet på hans bane.

-

Bane briefing skal som minimum bestå af: Sikkerhed, bane forløb, point og spørgsmål til banes
forløb

-

RO’en skal give hver gruppe lov til at afprøve og tilse banes forløb

-

RO’en skal bruge de samme PRS fraser til alle skytter i et PRS event

Bane kommandoer
1. Load and make ready (Lad og gør klar)
2. Shooter ready (Skytten klar)
Når skytten siger ready eller klar =
3. Standby (3-2-1)
Hvis skytten skal standes pga. sikkerheds årsager eller andet, skal der råbes:
4. Cease fire (Hold inde)
-

Det er RO’ens ansvar at alle fejl bliver bedømt ens for at sikre en fair skydning for alle skytter

Spotter
-

Spottere som bruges til at observere træf på mål igennem spotting scopes har følgende fraser:

1. Impact (træf)
2. Miss (miss)
-

En spotter må på ingen måder fortæller en skytte hvor hans projektil havde træf henne, dette
gælder før, under og efter et baneforløb

Skyttens forpligtelser
-

Skytten er selv ansvarlig for at have læst og forstået PRS regelsættet, banens forløb, samt de
retningslinjer der er udstukket til hver event eller træning. Opstår der tvivl fra skyttens side skal han
gøre RO’en opmærksom på dette hurtigst muligt

-

Skytten er ansvarlig for at udstyr, riffel og ammunition som anvendes, er i sikker og forsvarlig stand.
Udover dette er det skyttens ansvar at hans udstyr lever op til hvad der er beskrevet i PRS
regelsættet

-

Skytten er selv ansvarlig for sine point. Dette indebærer at skytten selv skal gøre opmærksom på en
om-skydning hvis der er noget som ligger til grund for dette

-

Skytten er selv ansvarlig for at de rigtige point er blevet tildelt på bane forløbet og skal selv
kontrollere og underskrive RO’ens pointskema inden afgang fra banen

POINT TILDELING
Der er er flere pointsystemer i PRS Matches. Pointsystemet sammensættes til hver match af MD’en som
skalerer point efter:

-

Størrelse

-

Synlighed

-

Skydestilling

-

Tid

Stål mål
-

10 eller 20 point pr træf

-

1 eller 2 point pr træf

Ringmål
-

Der kan gives op til 10 point på en ringskive

IPSC mål
MAJOR
-

A zone = 5

-

B zone = 4

-

C zone = 4

-

D zone = 2

MINOR
-

A zone = 5

-

B zone = 3

-

C zone = 3

-

D zone = 1

No shoot mål
-

-10 eller -20 point

-

-1 til -5 point

Anvendt tid
-

Points divideret med tid = point pr sekund brugt

Overskredet tid til rådighed
-

Op til MK på det givne PRS event

PRS finale
-

Top 50 skytter vil automatisk få tildelt en plads til årets PRS finale Match

Andre mål som ikke er optaget i PRS regelsættet, bliver scoret efter MK bedømmelse. Der lægges vægt på
at MD giver point ud fra de førnævnte point tildelinger.

På et baneforløb kan en skytte min opnå en samlet score på 0 point.

Omskydning
Omskydning kan finde sted ved følgende:
-

Bane forløbet bliver forstyrret af udefra kommende

-

Der gives forkerte kommandoer af RO’en

-

Der gives forkerte kommandoer af spottere

-

Der gives ikke om-skydning pga. fejl på udstyr eller våben

-

RO’en kan anmode skytten om en om-skydning uden at skytten har tilkendegivet dette. Hvis RO’en
ser forstyrrende elementer som ikke giver fair play

-

Skytten kan kræve en om-skydning hvis skytten mener han har krav på dette. Skytten har 2
minutter til rådighed til at afgive hans forklaring og krav på denne om-skydning. Dette er fastlagt
for ikke at forstyrre andre skytters bane forløb. Det er op til RO’en at beslutte om kravet til omskydning er berettiget. Ved afslag kan skytten lave en appel til MD som er sidste instans og
beslutningstager
1. En fuld omskydning = skytten skyder hele bane forløbet om
2. En delvis omskydning = skytten skyder dele/elementer fra bane forløbet om. Skytten skal
placeres i den position hvor tiden eller skydningen blev stoppet eller gjort krav på

-

Hvis en skytte får en omskydning skal skytten benytte de nye point fra sin omskydning

KODEKS OG PRS SPORTS ÅND
-

Usportslig opførsel af en skytte under et PRS Match vil ikke blive tolereret

Usportslig opførsel inkluderer men er ikke begrænset til:
-

Skændes med andre skytter eller bane officials

-

Smider med udstyr eller virker opfarende

-

Laver tilråb til andre skytter før – under - efter deres bane forløb

-

Udviser en generelt dårlig holdning

Straffen for usportslig optræden er op til RO og MD. Generelle retningslinjer er:
-

Første gang = Verbal advarsel

-

Anden gang = Diskvalifikation

Snyd
Hvis en skytte bliver taget i at snyde med udstyr, riffel, ammunition, point tildeling, vil det resultere i
øjeblikkelig diskvalifikation. Ved gentagende snyd, anbefales at skytteforeningens bestyrelse foretager en
vurdering af skyttens fremtidige virke, herunder evt. bortvisning.

TILLÆG 1 PRS SIKKERHEDS BRIEFING
Dette tillæg læses op på ethvert PRS Match før første skud løsnes. Skytterne skal kunne spørge ind til
sikkerheden og der skal kunne forvises eksempler på korrekt og ikke korrekt sikkerhed.
Generel sikkerhed
-

Piben og mundingen skal altid pege i en sikker retning uanset om våbnet et ladt eller ej. Peg ikke dit
våben på noget som du ikke har tænkt dig at skyde. Dette er et eksempel på ”Flagging” og betyder
at man har udført en adfærd som ikke vil blive tolererede på noget tidspunkt.

-

Hold dine fingre væk fra aftrækkeren og ude af aftrækker bøjlen indtil du er klar til at skyde mod dit
mål

-

Alle PRS konkurrencer og træning vil blive afholdt på kold bane. En kold bane er defineret som at
alle våben er afladt indtil det er skyttens tur til at skyde.

Sikkerhed under et baneforløb
Disse regler som nu bliver beskrevet, gælder alle skytter som deltager ved et PRS event.
-

Når skytten udføre bevægelse med sin riffel til en PRS match, skal skytten altid sikre sig at riflen
peger i en sikker retning

-

Alle skytter skal sikre sig at deres våben er afladt og sikret i den forstand at der ingen magasin er i
riflen og låsen er i bagerste position

-

Vådeskud tages meget seriøst til alle PRS events. Et vådeskud er defineret som en skudafgang fra et
våben under et skifte, bevægelse, betjening, eller under en skydepause

-

Ved bevægelse med riffel under et baneforløb skal låsen være i bagerste position og magasinet
udtaget. Der er dispensation til PRS level 2 skytter som har taget et PRS licens kursus

PRS level
Level 1 = Bevægelse med et våben fra en skydeposition til ny position med tomt/ingen magasin og låsen i
bagerste position
Level 2 = Bevægelse med et våben fra en skydeposition til ny position med ladt magasin og låsen i bagerste
position
PRS diskvalifikation
-

Bevægelse under et baneforløb med en patron i kammeret og eller lukket lås

-

Bevægelse under et baneforløb med en finger på aftrækkeren eller i aftrækker bøjlen

-

Ved brud på ”Cold range” princippet

-

Indtag af alkohol/stoffer under et PRS event eller synlig stof- eller alkohol påvirkning

-

Afgivelse af vådeskud

-

At pege ”flagging” udenfor det givne højre og venstre begrænsninger under et baneforløb kan
betyde diskvalifikation

-

Der er undtagelser i 1. punkt for PRS skytter som har erhvervet sig en DSF A-licens.

TILLÆG 2 Retningslinjer for RO.
I PRS Danmark er vores opfattelse at skydesporten skal være så uforudsigelig som muligt for at udfordre
skytterne på præcision, nøjagtighed og stress. Dertil skal nævnes:
Før eventet
-

Give skytterne så meget information i en dertil egnet information mail eller post på foreningens
sociale medier

Match design
-

Alle baneforløb skal godkendes af involverede parter som har en dertil egnet uddannelse i
godkendelse af PRS baneforløb eller på den facilitet som anvendes til eventet

-

Alle baneforløb skal gennemtænkes og afprøves

Efter Match
-

Optælling af point skal ske så hurtigt som muligt efter sidste skytte har gennemført sit bane forløb

-

Der skal laves en lille AFTER ACTION REVIEW om eventet og fastholdelse samt forbedringer til nye
events

RM forpligtelser
-

RM er hovedansvarlig for et PRS event

-

RM skal give en event plan for alle banernes forløb eller retningslinjer som beskriver alle baners
hensigt og forløb i det givne PRS event

-

RM er ansvarlig for at have kvalificerede RO’er til at varetage alle banerne i et PRS event

-

RM skal tilsikre at der til hver bane er tildelt en spotter hvis det findes nødvendig

-

RM skal have minimum en RO pr bane og gerne flere ved meget udfordrende skydning

-

RM skal bruge og godkende det pointsystem som bliver anvendt til PRS eventet

-

RM skal tilse og godkende alle målopsætninger for at se om de er i sikker og forsvarlig stand samt
fungerer efter hensigten

-

RM skal bruge det beskrevne point system fra regelsættet til point tildeling i et PRS event. Alle
skytter skal have muligheden for at se eller høre deres score før de forlader en bane

-

RM skal være medlem af foreningen PRS Danmark

TILLÆG 3 UDSTYR
En guide om udstyr som kan anvendes til fordel for PRS skydning
Rifler
-

Projektiler som giver en meget lille levetid på piben, er ikke at anbefale, da der skydes flere skud
end mange andre skyde sportsgrene

-

Rifler som kommer med gevind til mundingsbremser eller lyddæmper er at foretrække

-

Rifler med tykke match piber er at foretrække ift. små tynde piber

-

Skæfter med justerings muligheder er at foretrække

-

Rifler med udtageligt magasin giver stor hastighed i forhold til rifler med ikke udtageligt magasin

Optik
-

Optik med første billede plan er at foretrække ift. andet billede plan

-

Undgå optik som har mange forvirrende streger i glasset. Hold dig til noget simpelt

-

Optik med parallakse skrue er at foretrække

-

Optik med BDC trådkors eller ballistiske tårn er at foretrække (BDC = Bullet Drop Compensator)

Ekstra udstyr
-

Små rygsække, skydestokke, bean bags, bags designet til støtte er godkendt i PRS

-

Skyde briller (skal anvendes)

-

Godt høreværn (Skal anvendes)

-

Der vil på en event dag stå hvad som er tilladt og hvad som f.eks. ikke er

PRS/TA Maj 2018

