
Förändrade särskiljningsregler till Svenska Magnumcupen 2020. 
 
För att minska magnumcupfinalens helt avgörande inverkan på slutresultatet får de fem bästa 
resultaten från säsongens cuptävlingar tillgodoräknas. Detta är en förändring från att räkna de fyra 
bästa tävlingarna plus finalen. 
 
Finaltävlingen används därefter för särskiljning vid lika totala antal uppnådda cuppoäng enligt 
följande: 

1. Högsta antal cuppoäng erhållna på finalen 
2. Särskjutning (endast om cupsegern) 
3. Lottning 

 
Skyttar som inte finns tillgängliga då cupens resultat beräknas och behov av särskjutning kan uppstå, 
anses ha lämnat walkover till särskjutningen. 
 
Notera att det är osannolikt att någon konkret särskjutning behöver ske. Det inträffar bara om fler än 
en kandidat till segern är närvarande och de fick samma antal cuppoäng på finaltävlingen. 
 
 
Resultat på enskild cuptävling 
 
De enskilda cuptävlingarnas resultat fördelas efter placering enligt SPSF:s regler. Om SPSF:s regler 
förändras, förändras automatiskt Svenska Magnumcupens regler på motsvarande sätt. Cuppoäng 
tilldelas med 30 poäng till segraren, 28 poäng till tvåan, osv till och med 2 poäng till 15:e plats.  
 
Ingen av cuptävlingarna skall särbehandlas, oavsett dess eventuella status som mästerskap eller 
final. Med nu gällande regler (SHB, Upplaga 17, 2018-01-01) innebär detta att cuppoäng fördelas 
enligt E.6.11.2.1 och att E.6.11.2.3 skall ignoreras . 
 
Observera att enligt SHB, Upplaga 17, skall särskjutning endast ske då fler än en skytt har samma 
antal poäng och träffade figurer och exakt samma poäng och träff på alla stationer. Notera också att 
det är möjligt men osannolikt att fler än en skytt får samma placering då det bara kan ske om 
skyttarna har samma antal poäng och träffade figurer och exakt samma poäng och träff på alla 
stationer. 
 
SHB, Upplaga 17, 2018-01-01 
E.6.11.2.1 Individuell tävling Särskiljning vid lika antal träff sker enligt följande:  
1. Största antal träffade figurer  
2. Högsta antal sammanlagda poäng i poängmålen  
3. Högsta antal poäng på sista skjutstationen, näst sista o.s.v.  
4. Högsta antal träff på sista skjutstationen, näst sista o.s.v.  
5. Särskjutning  
 
Om särskjutning inte kan eller inte anses böra ske, skall lottning utföras. Särskjutning tillämpas normalt endast för 
medaljplatserna.  
 
Lottning skall fortsättningsvis användas endast som grund för fördelning av eventuella hederspris. I övriga fall tilldelas de 
skyttar som inte kan åtskiljas samma placering. 
… 
[Ignoreras] 
E.6.11.2.3 Mästerskap Vid tävling om svenskt mästerskap eller om landsdels- eller kretsmästerskap i magnumfältskjutning skall 
vid lika högsta antal träffar, träffade figurer och poäng, särskjutning om mästartiteln äga rum. Om vid sådana tävlingar andre 
och tredje pristagaren inte kan särskiljas enligt ovan tillämpas särskjutning även för dessa. 
[Ignoreras] 


