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HOOFDSTUK 1.

REGLEMENTEN EN TOEPASSINGEN

1.0

Zie hoofdstuk 1 deel I SWR KNSA.

1.1

In die gevallen waarin dit reglement niet voorziet, is van toepassing het
ISSF-reglement.

1.2

Dit reglement wordt toegepast in samenhang met deel I van het SWR KNSA.

1.3

Gevallen, waarin geen der reglementen voorzien, worden beslist door de LTC-LG.
Tijdens wedstrijden beslist in dergelijke omstandigheden de jury, onder gehoudenheid
haar beslissing(en) zo spoedig mogelijk aan de LTC-LG te melden.

HOOFDSTUK 2.
2.0

WEDSTRIJDEN EN TOELATINGEN

Zie Hoofdstuk 2 deel I SWR KNSA.

HOOFDSTUK 3.

WEDSTRIJDOFFICIALS

3.0

Zie Hoofdstuk 3 deel I SWR KNSA.

3.1

De LTC is bevoegd om leden van een keuringscommissie toestemming te verlenen tot
deelname aan enig kampioenschap, waaraan zij als lid van voornoemde commissie
meewerken.

HOOFDSTUK 4.

SCHIETWEDSTRIJDEN

4.0

Zie Hoofdstuk 4 deel I SWR KNSA.

4.1

Additioneel op de in 4.0 genoemde wedstrijden, worden Nationaal door de LTC-LG
de volgende Kampioenschappen individueel en voor teams erkend:

4.1.1

Luchtgeweer staand 10 meter
Afdelings-, Districts en Nederlandse Kampioenschappen
-

Senioren-Heren, Junioren-A-Heren, Senioren-Dames, Junioren-A-Dames
Wedstrijdprogramma

-

: 60 schoten.

Veteranen, Junioren-B-Heren, Junioren-B-Dames, Junioren-C
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Wedstrijdprogramma

: 40 schoten.

Junioren-C-wedstrijden staan zowel voor Junioren-Dames als Junioren-Heren open.
4.1.2

Luchtgeweer knielend 10 meter
Afdelings-, Districts- en Nederlandse Kampioenschappen
-

Senioren-Heren,
Senioren-Dames,
Veteranen,
Junioren-A-Dames, Junioren-B en Junioren-C.
Wedstrijdprogramma

Junioren-A-Heren,

: 40 schoten.

Junioren-B- en Junioren-C-wedstrijden staan zowel voor Junioren-Dames als
Junioren-Heren open.
4.1.3

Luchtgeweer liggend 10 meter
Afdelings-, Districts- en Nederlandse Kampioenschappen
-

Senioren-Heren,
Senioren-Dames,
Veteranen,
Junioren-A-Dames, Junioren-B en Junioren-C.
Wedstrijdprogramma

Junioren-A-Heren,

: 40 schoten.

Junioren-B- en Junioren-C-wedstrijden staan zowel voor Junioren-Dames als
Junioren-Heren open.
4.1.4

Luchtgeweer 3 houdingen 10 meter
Afdelings-, Districts- en Nederlandse Kampioenschappen
-

Senioren-Heren,
Senioren-Dames,
Veteranen,
Junioren-A-Dames, Junioren-B en Junioren-C.

Junioren-A-Heren,

Junioren-B- en Junioren-C-wedstrijden staan zowel voor Junioren-Dames als
Junioren-Heren open.
Voor volgorde en schiettijden zie ISSF 50 m. drie houdingen 60 schoten 7.7.1 en 7.9.
4.1.5

Luchtgeweer staand opgelegd
Afdelings-, Districts- en Nederlandse Kampioenschappen
-

Veteranen, Junioren-C en Junioren-D.
Wedstrijdprogramma

: 40 schoten.

Junioren-C- en Junioren-D-wedstrijden staan zowel voor Junioren-Dames als
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4.1.6

Junioren-Heren open.
Tijdsindeling wedstrijden op papieren doelen:
Voor een wedstrijd van 60 schoten een tijdsduur van 90 minuten, voor 40 schoten
een tijdsduur van 60 minuten.
15 minuten voorbereiding en proefschoten.
Voor wedstrijden op elektronische doelen: zie ISSF 7.9.

4.2

Facultatief: (niet verplichte wedstrijden)
Alle andere wedstrijden - al dan niet conform het SWR verschoten - voor enig
projectiel aangedreven door lucht of veerkracht.

HOOFDSTUK 5.

SCHIETBANEN EN SCHIJVEN

5.0.1

Zie Hoofdstuk 6 T.R./ISSF en Hoofdstuk 5 deel I SWR KNSA.

5.0.2

Bij LG-binnenbanen 10 meter moet het midden van de schijven, gemeten vanaf het
vloerniveau van het schietpunt, binnen de volgende grenzen vallen:
-

voor de staande houding
: 140 cm +/- 5 cm
voor de knielende houding
: 75 cm +/- 5 cm
voor de liggende houding
: 45 cm +/- 5 cm
voor 3 houdingen dient het schietpunt instelbaar te zijn op de bovenvermelde
grenzen staande houding, knielende houding en liggende houding.

5.0.3

Voor de discipline Luchtgeweer Opgelegd dient de baliediepte minimaal 40 cm te
bedragen.

5.1

De LTC-afgevaardigden, die met keuring van schietbanen en de technische uitrusting
daarvan zijn belast, mogen kleine afwijkingen van de gestelde eisen goedkeuren.

5.2

Afwijkingen van schietafstanden, schijfhoogte en schijfafmetingen, welke buiten de
gegeven toleranties vallen, mogen niet worden goedgekeurd.

HOOFDSTUK 6.

ORGANISATIE VAN DE SCHIETWEDSTRIJDEN

6.0

Zie Hoofdstuk 6 deel I SWR KNSA.

6.1

De data voor enig KNSA kampioenschap worden vóór 1 juni van het voorafgaande
wedstrijdseizoen vastgesteld. Voor een Nederlands Kampioenschap door de LTC;
voor een Afdelings- en Districtskampioenschap door de DTC. Voor Nederlandse
Kampioenschappen in Olympische disciplines wordt vóór 1 juni een voordracht voor
datum en locatie bij het Dagelijks Bestuur ingediend.
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6.2

Kandidaatstelling voor enig NK, LKK, AK en DK dient schriftelijk te geschieden
vóór 1 mei van het voorafgaande wedstrijdseizoen. Voor een NK en LKK bij de
secretaris van de LTC, voor een AK en DK bij de voorzitter van de DTC in het
desbetreffende district.

6.3

Zodra de keuze op een kandidaat is gevallen ontvangt deze daarvan zo spoedig
mogelijk bericht.

6.4
6.4.1

Voorbereidingen voor enig KNSA-kampioenschap kunnen (door een TC en de
organiserende vereniging) plaatsvinden aan de hand van een door de LTC te
verstrekken draaiboek.

6.4.2

Leden van TC's, belast met de voorbereiding van een kampioenschap, zijn bevoegd
kleine afwijkingen in administratieve procedures goed te keuren.

6.4.3

Afwijkingen, als bedoeld in het voorgaande lid, die voor de deelnemers van belang
zijn, moeten in de uitnodiging worden opgenomen.

6.5

Alle wedstrijden, behalve NK's, moeten via de DTC's worden aangemeld bij de LTC,
om te worden opgenomen in de wedstrijdkalender van het Bondsorgaan.

6.6

Aanmelding voor wedstrijden, niet zijnde kampioenschappen, dient minstens 5
maanden tevoren te geschieden, door middel van het daarvoor bestemde
aanmeldingsformulier. De LTC tracht samenloop van wedstrijden te voorkomen en
zorgt voor doorzending van de aanmelding naar het Bondsbureau.

6.7
6.7.1

6.7.2

Organisatoren van schietwedstrijden zijn gehouden om binnen één maand na de
wedstrijd een exemplaar van de definitieve uitslagenlijst op te sturen naar het
klasseringsbureau. Uitslagenlijsten moeten ten minste zijn voorzien van
Licentienummer, Naam, Verenigingscode en de score. Uitslagen van
Rankingwedstrijden dienen voor verwerking voor de Rankinglijst te worden ingediend
bij de desbetreffende DTC of LTC volgens een vastgesteld Format.
In geval van nalatigheid kan de LTC/DTC besluiten voor een volgende wedstrijd
geen akkoord-verklaring meer af te geven en blijft vermelding in het Bondsorgaan
achterwege.

HOOFDSTUK 7.

FINANCIËN DER SCHIETWEDSTRIJDEN

7.0

Zie Hoofdstuk 7 deel I SWR KNSA.

7.1

De hoogte van de inleggelden bij AK's en DK's is aan de goedkeuring van het
Districtsbestuur onderhevig.

7.2

De kosten voor een AK en DK, exclusief die van de door de KNSA te verstrekken
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prijzen, worden door de DTC in overleg met de organiserende vereniging geregeld.
7.3

Indien kan worden aangenomen, dat een AK of DK een exploitatie-tekort zal gaan
opleveren, dient vooraf door de organiserende vereniging via de DTC een begroting
te worden ingediend bij het Districtsbestuur.

7.4

In voorkomende gevallen kan het Districtsbestuur een garantie-subsidie vaststellen in
een eventueel exploitatie-tekort, tot een vooraf te bepalen maximum.

7.5

Aan de hand van de definitieve afrekening zal worden bekeken of de gestelde garantie
moet worden aangesproken. Een en ander met inachtneming van de goedgekeurde
districtsbegroting.

HOOFDSTUK 8.

DEELNAME AAN WEDSTRIJDEN

8.0

Zie Hoofdstuk 8 deel I SWR KNSA.

8.1

Voor wedstrijden bedoeld in deel 1 SWR KNSA, art. 2.1.c, 2.1.f, 2.1.g, 2.1.h en 2.1.j
geldt dat Dames, Veteranen en Junioren verplicht zijn om individueel in hun eigen
categorie uit te komen.

8.2

Voor individuele deelnemers in de categorieën Dames, Veteranen en Junioren, is het
geen beletsel om voor hun vereniging uit te komen in een seniorenteam. Men is dan
wel gehouden aan het aantal schoten, dat voor het desbetreffende team geldt. Het
eerste deel van de serie telt voor de individuele rangschikking. Uitgezonderd zijn die
wedstrijden waar teams uitsluitend in categorieën schieten.

8.3

Alleen deelnemers aan de individuele wedstrijd kunnen in een team worden opgesteld.

8.4

Voor elke klasse of categorie moeten er - zowel individueel als voor een team – ten
minste drie deelnemers zijn aangemeld. Indien zulks niet het geval is, kan de
wedstrijdleiding in overleg met de LTC of de DTC besluiten tot samenvoeging of een
andere passende oplossing.

8.5

Teams bestaan uit drie schutters. De hoogst gekwalificeerde schutter in een team is
bepalend voor de klasse, waarin het team uitkomt.

8.6

Voor meerdaagse wedstrijden, waaraan een finale verbonden is, kan de LTC
aangepaste regels voor deelname aan de finale geven, zulks in afwijking van het daaromtrent door de ISSF gestelde. Indien geen passende oplossing kan worden
gevonden om een volwaardige finale te realiseren, kan de LTC besluiten deze
achterwege te laten.
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HOOFDSTUK 9.

BAANREGLEMENT

9.0

Zie Hoofdstuk 9 deel I SWR KNSA en ISSF Technical Rules en Rifle Rules.

9.1

De wedstrijd begint met het commando "START".

9.2

Het gebruik van een geluidsinstallatie bij wedstrijden verdient de voorkeur. Indien
geen geluidsinstallatie aanwezig is, wordt tien (10) minuten en vijf (5) minuten vóór
het einde van de wedstrijdtijd een kaart getoond aan de schutter met daarop de tekst
"NOG 10 MINUTEN"en "NOG 5 MINUTEN".

9.3

De wedstrijd eindigt met het commando "STOP, ONTLADEN".

HOOFDSTUK 10.

WAPENS EN UITRUSTING

10.0

Zie Hoofdstuk 6 T.R./ISSF en Hoofdstuk 7 R.R./ISSF, alsmede Hoofdstuk 10 deel
I SWR KNSA en de WSPS Technical Rules and Regulations.

10.1

Alleen loden kogeltjes kaliber 4,5 mm, model "diabolo", met platte voorkant, zijn
toegestaan.

10.2

Alleen voor Nationale wedstrijdonderdelen in de houding knielend en het
knielende deel van de wedstrijden 3 Houdingen is het gebruik van twee kussens
toegestaan, waarbij een kussen onder de wreef van het liggende steunbeen wordt
geplaatst en het tweede kussen op de hiel van hetzelfde been. De maximale
afmetingen van het knielkussen zijn 25 cm lang en een diameter van 18 cm.

10.2.1

Voor nationale wedstrijden is het, uitsluitend voor Veteranen, toegestaan gebruik te
maken van een in de diopter ingebouwd, corrigerend, niet vergrotend verstelbaar
optisch systeem.

10.3

Voor opgelegd schieten wordt een schietstandaard gebruikt. Voor de afmetingen van
deze standaard: zie onderstaande tekening.
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10.3.1

Indien de standaard van rond materiaal is gemaakt, is de maximale afmeting 30 mm
doorsnede. Indien de standaard van vierkant materiaal is gemaakt, is de maximale
afmeting 30 x 30 mm. Het oplegpunt van de standaard dient echter altijd van rond
materiaal te zijn.

10.3.2

Op het oplegpunt van de standaard mag beschermingsmateriaal voor het wapen
worden aangebracht. De materiaalkeuze moet echter zodanig zijn, dat zolang het
wapen op de standrust rust, er geen vlakke ondergrond of zijwaarts steunvlak ontstaat.

10.3.3

Op of aan de schietstandaard en wapen mogen geen middelen worden aangebracht
met de bedoeling om het wapen in een gefixeerde positie in of op de standaard vast te
maken of te klemmen.

10.3.4

De schietstandaard mag met maximaal 3 steunpunten de balie/grond raken. De
onderlinge afstand tussen de steunpunten is maximaal 30 cm, gemeten vanuit het
centrum van elk steunpunt. Tussen de steunpunten en het oplegpunt is iedere
uitvoering van de standaard toegestaan, mits de afmetingen van het gebruikte
materiaal voldoen aan de gestelde afmetingen in artikel 10.3.1.

HOOFDSTUK 11.

SCHIJVEN EN SCOREWAARDERING

11.0

Zie Hoofdstuk 6 T.R./ISSF, alsmede Hoofdstuk 11 deel I SWR KNSA.

11.1

Schijven, anders dan omschreven in de ISSF-regels of het SWR KNSA, die worden
gebruikt bij wedstrijden, welke niet overeenkomstig voornoemde regels worden
geschoten, zijn bij facultatieve wedstrijden toegestaan.

11.2

Schijven moeten in numerieke volgorde worden geschoten en evenzo weer
ingeleverd.
KNSA Schiet- en Wedstrijdreglement deel II, 01-10-2018, pagina 9

11.3

Het is niet toegestaan meer dan één schijf gelijktijdig op te zetten; bij overtreding
worden 10 punten van het eindresultaat afgetrokken.

HOOFDSTUK 12.

EREMETAAL VERBONDEN AAN DE VERPLICHTE
ONDERDELEN

12.0

Zie Hoofdstuk 12 deel I SWR KNSA.

12.1

Het verstrekken van een herinnering aan de deelnemers aan een Afdelings- en
Districtskampioenschap wordt geregeld in overleg met de DTC.

12.2

Het verstrekken van een herinnering aan de deelnemers van een NK wordt geregeld
in overleg met de LTC.

HOOFDSTUK 13.
13.0

KNSA-KRUIZEN EN -MEDAILLES

Zie Hoofdstuk 13 deel I SWR KNSA.

HOOFDSTUK 14.

KLEDING EN SCHIETHOUDING

14.0

Zie Hoofdstuk 7 R.R./ISSF en de WSPS Technical Rules and Regulations.

14.1

Regelgeving opgelegd schieten.

14.1.1

Het geweer mag uitsluitend met de onderzijde van het voorhout haaks op het
oplegpunt worden geplaatst, waarbij de trekkerbeugel de standaard niet mag raken.

14.1.2

Tijdens het afvuren van het schot mag de schutter de schietbalie en de standaard niet
met enig lichaamsdeel aanraken.

14.1.3

De schutter mag met beide handen het wapen vastnemen. De voorste hand mag niet
voorbij de standaard komen.
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HOOFDSTUK 15.

VOORSELECTIE DEELNAME, LIMIETEN EN KLASSERING

15.0

Zie Hoofdstuk 15 deel I SWR KNSA.

15.1

Het klasseringsbureau dient jaarlijks, uiterlijk vóór 31 augustus, een overzicht van
geklasseerde schutters ter publicatie, aan te leveren. Dit overzicht maakt melding van
Luchtgeweer-schutters met hun klasseringen voor alle ingestelde Luchtgeweerdisciplines.

15.2

De LTC bepaalt uit welke wedstrijden de klassering wordt berekend.

15.3

De LTC doet tijdig mededeling in het Bondsorgaan op welke wijze de
klasseringsberekening geschiedt.

15.4

Een klassering is 1 jaar geldig.

15.5

De LTC is steeds bevoegd een schutter te herklasseren, indien zijn/haar resultaten
daartoe aanleiding geven.

15.6

Nieuwe schutters worden ingedeeld in de laagste klasse in de categorie waarin zij
uitkomen. Nieuwe schutters zijn schutters met een licentienummer dat hoger is
dan het, jaarlijks voor aanvang van het schietseizoen, door de LTC vast te stellen
licentienummer.

HOOFDSTUK 16.
16.0

RECORDREGLEMENT

Zie Hoofdstuk 16 deel I SWR KNSA.

HOOFDSTUK 17.

PROTESTEN

17.0

Zie Hoofdstuk 18 deel I SWR KNSA.

17.1

Een protest tegen een voorlopige uitslag kan alleen mondeling worden uitgebracht bij
de wedstrijd-jury, welke zo spoedig mogelijk een beslissing neemt.

17.2

Een protest, als in het vorig lid omschreven, dient te worden ingediend binnen ½ uur
nadat het scorebiljet is uitgereikt.

17.3

Aan een mondeling protest zijn geen kosten verbonden.

17.4

De uitspraak over een mondeling protest tegen een voorlopig resultaat is niet
onderworpen aan arbitrage.
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