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HOOFDSTUK 1.

ALGEMEEN

1.1

Zie ISSF-reglementen.

1.2

Voor zo ver niet anders vermeld, zijn de ISSF-reglementen van toepassing. Wanneer
in de volgende artikelen verwezen wordt naar de ISSF-reglementen wordt specifiek
verwezen naar Hoofdstuk 6, General Technical Rules, alsmede Hoofdstuk 7, Rifle
Rules.

HOOFDSTUK 2.
2.1

VEILIGHEID

Zie ISSF-reglementen.

HOOFDSTUK 3.

NORMEN VOOR SCHIETBANEN EN SCHIJVEN

3.1

Zie ISSF-reglementen.

3.2

Nationaal worden de volgende schijven toegepast, c.q. banen gebruikt:

3.2.1

Klein Kaliber Schijf KNSA 12-meter model 1986
10-ring: - 1,4 mm
9-ring: + 2,7 mm
8-ring: + 6,8 mm
7-ring: + 10,9 mm
6-ring: + 15,0 mm
5-ring: + 20,0 mm
4-ring: + 25,0 mm
3-ring: + 30,0 mm
2-ring: + 35,0 mm
1-ring: + 40,0 mm

(+/- 0,05 mm)
(+/- 0,10 mm)
(+/- 0,10 mm)
(+/- 0,20 mm)
(+/- 0,20 mm)
(+/- 0,20 mm)
(+/- 0,30 mm)
(+/- 0,30 mm)
(+/- 0,50 mm)
(+/- 0,50 mm)

Waardering:
1 t/m 9
10

: ring geraakt, dan telt de hoogste waarde.
: als schotmaat de 10 = witte punt geheel bedekt.

Mouche

: wanneer het schot geheel binnen de ring van de 8 valt.

Wit = ring 1 t/m 3

Zwart = ring 4 t/m 9

Wit = 10

De onderlinge afstand van de visueels op de 5-visueelsschijf is 83-85 mm, gemeten
tussen de 10-ringen; de afstand van de visueels tot de rand van de schijf bedraagt 40
mm minimaal, gemeten vanaf de 10-ring. De afstand van de onderste visueels tot de
onderkant schijf moet tenminste 70 mm bedragen, gemeten vanaf de 10-ring. In het
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midden onderaan de schijf moet in verticale richting een score-telstrook zijn aangebracht met een totale maat van ongeveer 10-15 bij 45-60 mm. De totale
schijfafmeting dient 170 x 200 mm te zijn. Bij 1 (één) schots visueel-kaarten is de
buitenmaat 100 x 100 mm en het visueel is daarin centrisch verdeeld. De lijndikte
van het visueel moet 0,1 mm zijn. De schijf dient linksonder voorzien te zijn van de
opdruk: KNSA 12-meter KKG Model 1986.
3.2.2

Geweerschijven 100-meter KNSA ("Woerden")
Zie voor afmetingen en omschrijving artikel 3.3 voor GKG deel IV.

3.2.3

In geval van gebruik bij Optiek Klein Kaliber Geweer en Optiek Klein Kaliber
Karabijn, wordt een Mouche gewaardeerd wanneer het schot geheel binnen de
mouchering valt.

3.2.4

Klein Kaliber Karabijn schijven 100-, 50- en 12-meter
Zie voor beschrijving het KKK-Reglement, artikel 17.7.

3.2.5

Van alle soorten schijven die worden gebruikt op kampioenschappen waarvan de resultaten worden erkend door de KNSA moeten tenminste zes maanden voor de
aanvang van een dergelijk kampioenschap 5 exemplaren aan de LTC ter beschikking
worden gesteld ter beproeving en controle op de afmetingen.

3.2.6

Op wedstrijden waar Wereldrecords kunnen worden gevestigd wordt bij KKG 50meter één (1) schot per schijf afgegeven.

3.2.7

Op KKG 50-m wedstrijden waar Nederlandse Records kunnen worden gevestigd
worden maximaal twee (2) schoten per schijf afgegeven.

3.2.8

Op de KKG 50-meter-wedstrijden worden maximaal twee (2) schoten per schijf
afgegeven. Op de KKG-100-meter-wedstrijden worden maximaal vijf (5) schoten
per schijf afgegeven.

3.2.9

KKG binnenbaan 12-meter
Als binnenbaan-standaard voor 10-meter. Zie ISSF Technical Rules for all Shooting
Disciplines.

3.2.10

Bij een KKG binnenbaan 50 meter moet de verlichting zijn conform de verlichting
op de binnenbaan-standaard voor 10 meter. Zie ISSF Technical Rules for all
Shooting Disciplines.
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3.2.11

Bij KKG-binnenbanen voor 12 meter moet het midden van de schijven, gemeten
vanaf het vloerniveau van het schietpunt, binnen de volgende grenzen vallen:
- voor de liggende houding
- voor de staande houding
- voor de knielende houding

HOOFDSTUK 4.

: 45 cm +/- 5 cm
: 140 cm +/- 5 cm
: 75 cm +/- 5 cm

UITRUSTING EN MUNITIE

4.1

Zie ISSF-reglementen.

4.2

Schietmatten
Deze moeten voldoen aan de eisen zoals vermeld in de ISSF Technical Rules for all
Shooting Disciplines.

4.3

Knielkussens
Alleen voor de Nationale wedstrijdonderdelen 12 meter knielend, 12 meter drie
houdingen, 50 meter knielend en 100 meter knielend is het gebruik van twee
knielkussens toegestaan, waarbij één kussen onder de wreef van het liggende
steunbeen wordt geplaatst en het tweede kussen op de hiel van dat zelfde been.

4.4

Alleen .22 LR-randvuurmunitie met loden kop of andere zachte legering is
toegestaan. De wedstrijdleiding kan het gebruik van high-speed c.q. high-velocity
munitie voor een wedstrijd verbieden.

HOOFDSTUK 5.
5.1

WEDSTRIJDLEIDING

Zie ISSF-reglementen.

HOOFDSTUK 6.

SCHIET- EN WEDSTRIJDREGLEMENTEN

6.1

Zie ISSF-reglementen.

6.1.1

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

6.1.2

Een schijvenwisselaar bij de 12 meter KKG-/KKK-disciplines is niet toegestaan.

6.2

Door de LTC-KKG worden de volgende wedstrijd-onderdelen erkend:
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6.2.1

Internationaal Heren:
a.
b.

6.2.2

Internationaal Dames:
a.
b.

6.2.3

50 meter Geweer 3-houdingen 120 schoten
50 meter Geweer liggend 60 schoten

Nationaal Heren:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.

6.2.5

50 meter Geweer 3-houdingen 120 schoten
50 meter Geweer liggend 60 schoten

Internationaal Junioren:
a.
b.

6.2.4

50 meter Geweer 3-houdingen 120 schoten
50 meter Geweer liggend 60 schoten

Vrij Geweer 100 meter liggend 60 schoten
Vrij Geweer 100 meter knielend 60 schoten
Vrij Geweer 100 meter Optiek 30 schoten
Vrij Geweer 50 meter 3-houdingen 120 schoten
Vrij Geweer 50 meter liggend 60 schoten
Vrij Geweer 50 meter knielend 60 schoten
Vrij Geweer 12 meter 3-houdingen 120 schoten
Vrij Geweer 12 meter liggend 60 schoten
Vrij Geweer 12 meter knielend 60 schoten
K.K. Karabijn 12 meter 3-houdingen 60 schoten
K.K. Karabijn 12 meter liggend 60 schoten
K.K. Karabijn 12 meter knielend 60 schoten
K.K. Karabijn 50 meter liggend 60 schoten
K.K. Karabijn 50 meter knielend 60 schoten
K.K. Karabijn 100 meter liggend 60 schoten
K.K. Karabijn 100 meter knielend 60 schoten
K.K. Karabijn 100 meter Optiek 30 schoten

Nationaal Dames:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Vrij Geweer 100 meter liggend 60 schoten
Vrij Geweer 100 meter knielend 60 schoten
Vrij Geweer 100 meter Optiek 30 schoten
Vrij Geweer 50 meter 3-houdingen 120 schoten
Vrij Geweer 50 meter liggend 60 schoten
Vrij Geweer 50 meter knielend 60 schoten
Vrij Geweer 12 meter 3-houdingen 120 schoten
Vrij Geweer 12 meter liggend 60 schoten
Vrij Geweer 12 meter knielend 60 schoten
K.K. Karabijn 12 meter 3-houdingen 60 schoten
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k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
6.2.6

Nationaal Junioren:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.

6.2.7

K.K. Karabijn 12 meter liggend 60 schoten
K.K. Karabijn 12 meter knielend 60 schoten
K.K. Karabijn 50 meter liggend 60 schoten
K.K. Karabijn 50 meter knielend 60 schoten
K.K. Karabijn 100 meter liggend 60 schoten
K.K. Karabijn 100 meter knielend 60 schoten
K.K. Karabijn 100 meter Optiek 30 schoten

Vrij Geweer 100 meter liggend 60 schoten
Vrij Geweer 100 meter knielend 60 schoten
Vrij Geweer 100 meter Optiek 30 schoten
Vrij Geweer 50 meter 3-houdingen 120 schoten
Vrij Geweer 50 meter liggend 60 schoten
Vrij Geweer 50 meter knielend 60 schoten
Vrij Geweer 12 meter 3-houdingen 120 schoten
Vrij Geweer 12 meter liggend 60 schoten
Vrij Geweer 12 meter knielend 60 schoten
K.K. Karabijn 12 meter 3-houdingen 60 schoten
K.K. Karabijn 12 meter liggend 60 schoten
K.K. Karabijn 12 meter knielend 60 schoten
K.K. Karabijn 50 meter liggend 60 schoten
K.K. Karabijn 50 meter knielend 60 schoten
K.K. Karabijn 100 meter liggend 60 schoten
K.K. Karabijn 100 meter knielend 60 schoten
K.K. Karabijn 100 meter Optiek 30 schoten

Nationaal Veteranen:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.

Vrij Geweer 100 meter liggend 60 schoten
Vrij Geweer 100 meter knielend 60 schoten
Vrij Geweer 100 meter Optiek 30 schoten
Vrij Geweer 50 meter 3-houdingen 120 schoten
Vrij Geweer 50 meter liggend 60 schoten
Vrij Geweer 50 meter knielend 60 schoten
Vrij Geweer 12 meter 3-houdingen 120 schoten
Vrij Geweer 12 meter liggend 60 schoten
Vrij Geweer 12 meter knielend 60 schoten
K.K. Karabijn 12 meter 3-houdingen 60 schoten
K.K. Karabijn 12 meter liggend 60 schoten
K.K. Karabijn 12 meter knielend 60 schoten
K.K. Karabijn 50 meter liggend 60 schoten
K.K. Karabijn 50 meter knielend 60 schoten
K.K. Karabijn 100 meter liggend 60 schoten
K.K. Karabijn 100 meter knielend 60 schoten
K.K. Karabijn 100 meter Optiek 30 schoten

KNSA Schiet- en Wedstrijdreglement deel III, versie 01-10-2018, pagina 7

6.3

Binnen een wedstrijd worden de volgende onderdelen onderkend:
1.
2.

Individueel
Team, samengesteld uit individuele scores

6.4

Proefschijven:

6.4.1

Klein Kaliber Geweer - 50 meter:
elke 60-schoten wedstrijd
40-schoten wedstrijd (3x40) per houding
20-schoten wedstrijd (3x20) per houding

6.4.2

: 4 schijven
: 4 schijven
: 4 schijven

Klein Kaliber Geweer - 12 meter:
elke 60-schoten wedstrijd
20-schoten wedstrijd (3x20) per houding

: 4 schijven
: 4 schijven

6.4.3

Proefschijven dienen in de rechterbovenhoek voorzien te zijn van een op de te
gebruiken afstand duidelijk waarneembare zwarte hoek of diagonale brede zwarte
streep.

6.5

Omschrijving van de nationale onderdelen:

6.5.1

Klein Kaliber Geweer liggend 12 meter
Beschikbare tijd bij elektronische banen 1 uur en 5 minuten inclusief de tijd voor de
proefschoten.
Bij schijventransport 1 uur en 15 minuten inclusief de tijd voor de proefschoten.
Schijf: KNSA-KKG 12 meter Model 1986 (artikel 3.2.1)

6.5.2

Klein Kaliber Geweer liggend 100 meter
Beschikbare tijd bij elektronische banen 1 uur en 5 minuten inclusief de tijd voor de
proefschoten.
Bij schijventransport 1 uur en 15 minuten inclusief de tijd voor de proefschoten.
Schijf: KNSA-schijf "Woerden" (artikel 3.2.2)
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6.5.3

Klein Kaliber Geweer 12 m. 3-houdingen 3 x 40 schoten
Heren en dames
: Vrij Geweer
Wedstrijdprogramma : 120 schoten in 3-houdingen (ISSF Rifle Rules)
40 schoten knielend
40 schoten liggend
40 schoten staand
Beschikbare tijd elektronische banen 3 uur en 15 minuten voor de 120
wedstrijdschoten en de proefschoten. Bij schijventransport heeft men 3 uur en 30
minuten voor de 120 wedstrijdschoten en de proefschoten.
Schijf: Klein Kaliber KNSA 12 meter Model 1986 (artikel 3.2.1)
Tussen de knielende en de liggende en de liggende en de staande houding zijn
proefschoten toegestaan.
Bij de daarvoor in aanmerking komende wedstrijden (NK, DK, AK waar zowel
knielend, liggend en 3-houdingen wordt verschoten, kan de schutter c.q.
wedstrijdleiding een combinatie maken van deze houdingen, waarbij men in
volgorde Knielend, Liggend en Staand schiet. Uit de al verschoten knielende serie
worden de eerste 40 schoten meegeteld, 40 schoten liggend en dan een staande serie
waarvan de eerste 40 schoten meetellen voor de 3-houdingen. Wel is het verplicht
om in aansluitende series en in de volgorde Liggend, Knielend en Staand te schieten.
Dit wedstrijdreglement geldt tevens voor de 3-Houdingen ISSF 50 meter 3x40.

6.5.4

Klein Kaliber Geweer 50 meter knielend
Beschikbare tijd bij elektronische banen 1 uur en 5 minuten inclusief de tijd voor de
proefschoten.
Bij schijventransport 1 uur en 15 minuten inclusief de tijd voor de proefschoten.
Schijf internationaal, conform ISSF General Technical Rules.

6.5.5

Klein Kaliber Geweer 12 meter knielend
Beschikbare tijd op elektronische banen 1 uur en 5 minuten inclusief de tijd voor de
proefschoten. Schijf internationaal, conform ISSF General Technical Rules.
Bij schijventransport 1 uur en 15 minuten inclusief de tijd voor de proefschoten.
Schijf Klein Kaliber KNSA 12 meter Model 1986 (artikel 3.2.1)

6.5.6.

Klein Kaliber Geweer 100 meter knielend
Beschikbare tijd bij elektronische banen 1 uur en 5 minuten inclusief de tijd voor de
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proefschoten.
Bij schijventransport 1 uur en 15 minuten inclusief de tijd voor de proefschoten.
Schijf KNSA 100 m. “Woerden” (artikel 3.2.2)
6.5.7

Klein Kaliber Geweer Optiek, 100 meter
Geen categorieën, geen klassen: Vrij Geweer, gewicht inclusief optische
richtmiddelen en een in de looprichting links en rechtsom zwenkbare tweepoot
maximaal 8,25 kg.
Wedstrijdprogramma: 30 schoten liggend
Beschikbare tijd, proefschoten inbegrepen: 45 minuten.
Schijf: KNSA 100 meter “Woerden”.
Proefschoten: onbeperkt, er mogen maximaal 4 schijven worden verstrekt.
De tweepoot dient uitsluitend ter ondersteuning van het wapen. Fixatie van het
wapen op de tweepoot is in geen enkele vorm toegestaan. Blokkeer of vastzetinrichting van een zwenkbare tweepoot is volledig losgedraaid en wapen valt door
eigen gewicht links en rechtsom. Het geheel wordt en blijft verzegeld tot en met
einde wedstrijd.
Aan het voorhout en de kolf mogen geen accessoires worden aangebracht die
invloed hebben op de ondersteuning.
Los opgelegd op een knielrolkussen of steun mag het voorhout maximaal over
een lengte van 7 cm worden ondersteund. De steun moet voorzien zijn van een
Benchrest-kussen waarin het voorhout ondersteund wordt. Het voorhout moet
zijdelings een speling van +/- 5 mm in de steun hebben en moet in alle
richtingen geheel vrij kunnen bewegen. Gebruik van een “Benchreststeun” die
het wapen zijdelings klemt, is niet toegestaan. Knielrolkussen is geheel gevuld en
cilindrisch van vorm.
De achterkant van het geweer mag niet ondersteund worden d.m.v. steun of
kussen, noch contact maken met de ondergrond. Het is toegestaan het geweer te
laten rusten of ondersteunen op gebalde vuist van de hand (afb. 1) of op de
onderarm (afb. 2), doch uitsluitend achter de trekkerbeugel. De kolf rustend op
een vlakke hand of vingers als ondersteuning is niet toegestaan.
Gebalde vuist moet zichtbaar zijn voor de baancommissaris.
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(afb. 1)

(afb. 2)

Gebruik van schietjas, schietbroek en schiethandschoen is niet toegestaan. Bij
gebruik van confectiejas moet de voorkant van de jas geheel open zijn en de
zakken leeg.
6.5.8

Op niet-elektronische banen met schijventransport mogen de voorgeschreven tijden
voor de 60 wedstrijdschoten met 15 minuten worden verlengd, derhalve tot 65
minuten.
Bij een zeer traag transportsysteem mogen nogmaals 10 minuten aan de tijd voor de
60 wedstrijdschoten worden toegevoegd, derhalve tot 75 minuten; een en ander ter
beoordeling van de jury.
De totale tijd van de 60 wedstrijdschoten mag echter nimmer meer dan 75 minuten
bedragen.

6.6

Facultatieve Wedstrijdonderdelen
Door de KNSA (LTC) worden de volgende wedstrijdonderdelen die uitsluitend op
OPEN wedstrijden (geen Kampioenschappen) kunnen worden verschoten, erkend:

6.6.1

Personele Baan

6.6.1.1

De wedstrijd kan alleen worden verschoten in iedere houding afzonderlijk.

6.6.1.2

Programma: 10 schoten, eventueel 10 schoten steun.

6.6.1.3

Beschikbare tijd: per 10 schoten 15 minuten, inclusief 5 proefschoten.

6.6.1.4

Tijdens een wedstrijd mag dit onderdeel slechts éénmaal worden verschoten.

6.6.1.5

Onderbreking van de wedstrijd op dit onderdeel is niet toegestaan.

6.6.2

Vaste Baan:

6.6.2.1

Als 6.6.1.1.

6.6.2.2

Programma: 6 series van 5 schoten, waarvan de 3 hoogste series in aanmerking
komen voor de rangschikking; de 3 overige series worden als steunserie aangemerkt.
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6.6.2.3

Beschikbare tijd, proefschoten inbegrepen: 45 minuten.

6.6.2.4

Als 6.6.1.4.

6.6.3

Vrije Baan:

6.6.3.1

Deelname aan de wedstrijd verlangt voor elke serie schoten een inleg.

6.6.3.2

Een serie bestaat uit vijf of drie schoten.

6.6.3.3

Het aantal series dat een schutter wenst te schieten is gebonden aan stamkaarten met
maximaal 20 series per stamkaart.

6.6.3.4

De grootte van de inleg (per serie) wordt bepaald door de organiserende vereniging.
De nodige redelijkheid dient in acht te worden genomen.

6.6.3.5

De rangschikking geschiedt:

6.6.3.5.1

Naar het totaal aantal punten van de 5 hoogste series;

6.6.3.5.2

Bij gelijk aantal punten naar de beste steunseries.

6.6.4

Voor alle wedstrijdschijven geldt dat ze van nummers voorzien moeten zijn en dat
ze uitsluitend in volgorde van nummering verschoten worden.

6.7

Wedstrijdregels.
Zie ISSF-reglementen.

6.8

Overtredingen en Disciplinaire Maatregelen.
Zie ISSF-reglementen.

HOOFDSTUK 7.
7.1

Zie ISSF-reglementen.

HOOFDSTUK 8.
8.1

STORINGEN

Zie ISSF-reglementen.

HOOFDSTUK 9.
9.1

VOORBEREIDENDE WEDSTRIJDADMINISTRATIE

GEDRAGSREGELS VOOR SCHUTTERS EN TEAMLEIDERS

Zie ISSF-reglementen.
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HOOFDSTUK 10.
10.1

CONTROLE VAN DE UITRUSTING

Zie ISSF-reglementen.

HOOFDSTUK 11.

PROCEDURE VOOR DE SCHOTWAARDERING

11.1

Zie ISSF-reglementen.

11.2

Het aanwijzen in de waarnemingspost.
Zie ISSF Rifle Rules.

11.3

Het aanwijzen van de schoten.
Zie ISSF Rifle Rules.

HOOFDSTUK 12.
12.1

Zie ISSF-reglementen.

HOOFDSTUK 13.
13.1

GELIJKE EINDSTANDEN

PROTESTEN EN BEROEPSPROCEDURES

Zie ISSF-reglementen.

HOOFDSTUK 14.

PROTOCOL : ONDERSCHEIDINGEN EN RECORDS

14.1

Zie KNSA Schiet- en Wedstrijdreglement deel I algemene bepalingen, hoofdstuk 16.

14.2

Nederlandse Records.
Zie het S&W-reglement Deel 1, Hoofdstuk 16.

HOOFDSTUK 15.

RELATIES MET DE MEDIA

15.1
Zie ISSF-reglementen.
HOOFDSTUK 16. KLASSERINGEN
16.1

Basis:
Basis voor de klassering zijn de volgende wedstrijden: Afdelingskampioenschappen,
Districtskampioenschappen, Nederlandse Kampioenschappen, en de door de
desbetreffende DTC aangewezen open wedstrijden.

16.1.1

Verenigingen zijn verplicht de uitslagen van onder 16.1. genoemde wedstrijden door
te zenden aan het klasseringsbureau, met vermelding van de volledige personalia en
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het licentienummer van de schutters.
16.2

Limieten

16.2.1

Jaarlijks stelt de LTC-KKG de limieten voor de klasseringen vast.

16.2.2

Deze limieten worden jaarlijks, voorafgaande aan het wedstrijdseizoen, gepubliceerd.

16.3

Werking van het klasseringsbureau

16.3.1

Het klasseringsbureau houdt van iedere schutter een register bij, waarin wordt
vermeld:

16.3.1.1

Zijn/haar personalia;

16.3.1.2

Zijn/haar licentienummer;

16.3.1.3
16.3.1.4

De vereniging waarvan hij/zij lid is;
Zijn/haar gemiddelde score.

16.3.2

De klassering van een schutter wordt bepaald door al zijn behaalde resultaten op de
wedstrijden genoemd onder 16.1 te herleiden tot een gemiddelde.

16.4

Vaststellen klassering

16.4.1

Ieder jaar worden per 1 oktober de voor het komende seizoen geldende klasseringen
vastgesteld, waarbij de resultaten van het gehele voorgaande wedstrijdseizoen als
grondslag worden genomen.

16.4.2

De klassering van het wedstrijdseizoen, voorafgaande aan het wedstrijdseizoen waarvan de resultaten grondslag zijn voor de nieuwe klassering, wordt bij de vaststelling
van de nieuwe klassering eveneens in aanmerking genomen.

16.4.3

Zijn van een schutter geen gegevens gedurende het in aanmerking komende
wedstrijdseizoen opgezonden, dan blijven de voor hem geldende gegevens van het
vorige jaar van kracht (onder voorbehoud). Dit geldt ook als te weinig gegevens
worden opgezonden.
Een schutter in een lagere klasse indelen kan langer dan een wedstrijdseizoen duren,
doch ten hoogste 3 wedstrijdseizoenen.

16.4.4
16.4.5

Er wordt jaarlijks een klasseringsboek uitgegeven, waarin zowel de 12-meter, 50meter als de 100-meter klasseringen zijn verwerkt.

16.5

Verwerken van de klasseringsgegevens

16.5.1

Elk jaar per 1 oktober deelt het klasseringsbureau aan alle DTC's mede hoe de
klassering voor de schutters voor het komende seizoen is bepaald.
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16.5.2

Elke vereniging die een wedstrijd organiseert, moet inzage hebben in het meest
recente overzicht klasseringen.

16.5.3

De klasse-indeling van een wedstrijd dient uitsluitend te geschieden aan de hand van
de gegevens in het klasseringsboek of aan het bewijs van een tussentijdse klassering.

16.6

Tijdsduur van de klassering

16.6.1

De klassering blijft een wedstrijdseizoen geldig.

16.7

Indeling bij wedstrijden

16.7.1

Tijdens Nederlandse Kampioenschappen, Districtskampioenschappen, Afdelingskampioenschappen en overige wedstrijden, geldt uitsluitend de klassering zoals die
uit de gegevens van het klasseringsbureau blijkt.

16.7.2.1

Indien een niet geklasseerde schutter tussentijds klassering verlangt, kunnen door het
bestuur van zijn vereniging tegen betaling gewaarmerkte schijven voor 3 series van
60 schoten worden aangevraagd, of moeten de scoreformulieren van 3 geschoten
wedstrijden worden opgezonden.

16.7.2.2

Het bedrag benodigd voor 16.7.2.1. wordt jaarlijks door de LTC-KKG vastgesteld.

16.7.3.1

Toezending van deze schijven voor 3 series van 60 schoten geschiedt na ontvangst
van het verschuldigde bedrag.

16.7.3.2

Nadat de schutter deze schijven op zijn eigen baan heeft beschoten, moeten deze
schijven met een scoreformulier aan het klasseringsbureau worden opgezonden.

16.7.4

Het klasseringsbureau geeft een gewaarmerkt certificaat af waarop staat vermeld in
welke klasse de desbetreffende schutter tot na afloop van de lopende klasseringtermijn mag uitkomen.

16.7.5

Iedere schutter is gerechtigd om in een hogere klasse uit te komen dan in welke hij
geklasseerd is. Een ongeklasseerde schutter komt uit in de H-klasse.

16.7.6

Aan Nederlandse Kampioenschappen kunnen alleen geklasseerde schutters
deelnemen.

16.8

Klasse-indeling van teams.
Om een team in een bepaalde klasse in te delen wordt als volgt te werk gegaan:

16.8.1

Aan iedere teamschutter wordt op grond van zijn persoonlijke klassering een aantal
punten toegekend:
Een H-klasse schutter : 5 punten
Een A-klasse schutter : 4 punten
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Een B-klasse schutter : 3 punten
Een C-klasse schutter : 2 punten
Een D-klasse schutter : 1 punt
16.8.2

Het puntentotaal van een team wordt als volgt vastgesteld:

16.8.3

Een team bestaat uit drie (3) schutters en de klasse-indeling van het desbetreffende
team wordt aan de hand van het vastgestelde totaal als volgt bepaald:
Een team met 14 punten of meer is een H-team;
Een team met 11 punten of meer is een A-team;
Een team met 8 punten of meer is een B-team;
Een team met 5 punten of meer is een C-team;
Een team met minder dan 5 punten is een D-team.

16.8.4.1

De opstelling van een reserve-schutter in een team is mogelijk.

16.8.4.2

Deze reserve-schutter kan alleen worden opgesteld indien hij nog niet geschoten
heeft. Hij mag dus nooit schieten vóór de in het team opgestelde schutters.

16.8.4.3

Het opstellen van een reserve-schutter kan nimmer tot gevolg hebben dat het team
in een lagere klasse dan de oorspronkelijk opgegeven klasse uitkomt.

16.8.4.4

Komt een vereniging met meerdere teams uit, dan is het niet mogelijk om in een
lager geklasseerd team een schutter te plaatsen met een klassering welke hoger is dan
de laagst geklasseerde schutter in het hoger geklasseerde team.

16.8.5

Bij 3-houdingen NK's, DK's, AK's en overige wedstrijden komen de teams in één
(1) klasse uit.

KNSA Schiet- en Wedstrijdreglement deel III, versie 01-10-2018, pagina 16

HOOFDSTUK 17.

KLEIN KALIBER KARABIJN

17.1

Omschrijving Klein Kaliber Karabijn:

17.1.1

Alle normaal uitziende geweren, die voldoen aan de hierna te noemen eisen zijn
toegelaten:

17.1.1.1

Het kaliber is 5,6 mm (.22 LR.).

17.1.1.2

De karabijn wordt bediend door middel van een grendel en is uitgevoerd als enkellader of met een magazijn of patroonhouder. Ook een semi-automatische uitvoering
is toegelaten. Een semi-automatische uitvoering mag echter geen gelijkenis
vertonen met een semi-automatisch militair geweer, dan wel voorzien zijn van
een vrijstaande pistoolgreep. Van deze bepaling zijn afgeleide versies van de M1karabijn uitgezonderd.

17.1.1.3

De trekkerdruk moet minimaal 1.000 gram zijn. Een versneller is niet toegestaan.

17.1.1.4

Het gewicht inclusief de richtmiddelen en de eventuele patroonhouder mag het
volgende gewicht niet te boven gaan: karabijn met keep/korrel of peepsight 3,8
kg.

17.1.1.5

De maximum totale lengte is 115 cm.

17.1.1.6

De kolf en de wangplaat mogen niet verstelbaar en/of bewerkt zijn, dusdanig dat dit
invloed kan hebben op de schiethouding. De kolf mag verlengd worden. De
maximale totale lengte van 115 cm van het geweer mag echter niet overschreden
worden. De schouderplaat mag niet zijdelings buiten de kolf uitsteken.

17.1.1.7

Duimgat, duimrust, palm- of handsteun, waterpas, loop- en/of balanceergewichten
zijn niet toegestaan.

17.1.1.8

De diameter bij de monding van de loop mag niet meer dan 18 mm bedragen.

17.2

Richtmiddelen:

17.2.1

Er zijn twee soorten vizieren toegestaan, nl. zogenaamde open vizieren, d.w.z. Keep
en Korrel, en zogenaamde peep sights (zoals bij het ERMA-karabijntje) met een
vaste minimum-opening van 1,5 mm.

17.2.1.1

De maximale afmetingen van een "peep sight" zijn:
Lengte van het huis
: 45 mm
Breedte van het huis, dus zonder stelschroeven : 27 mm
Hoogte incl. vizier-opening
: 25 mm

17.2.1.2

Ringkorrel, lenzenstelsel of lichtfilters zijn niet toegestaan.

KNSA Schiet- en Wedstrijdreglement deel III, versie 01-10-2018, pagina 17

17.2.2

Telescopen zijn niet toegestaan.

17.2.3

De korrels moeten in de vorm van dak, paal of parel zijn uitgevoerd. De open
vizieren mogen in aan deze korrels aangepaste vorm zijn uitgevoerd.

17.2.3.1

Een ringkorrel is niet toegestaan. Korrelbeschermers zijn toegestaan mits de dikte
van het materiaal niet groter is dan 2 mm.
Een ronde korrelbeschermer dient, indien de wanddikte groter is dan 2 mm, aan de
bovenzijde van de ring open te zijn over een breedte van minimaal 7 mm.

17.2.4

Correctielenzen mogen uitsluitend door de schutter zelf worden gedragen.

17.3

Accessoires:

17.3.1

Het gebruik van een schiet- of draagriem is niet toegestaan.

17.3.2

Het gebruik van een kijker voor schotwaarneming is toegestaan.

17.3.2.1

Een kijker op de karabijn is niet toegestaan.

17.3.3

Ten behoeve van het schieten in de knielende houding zijn twee cilindrische kussens
toegestaan, maximum 25 cm lang en 18 cm in diameter (zie ISSF Rifle Rules).

17.4

Veiligheid:

17.4.1

Wanneer het geweer is voorzien van een magazijn of patroonhouder mag deze
geladen zijn met maximaal 5 patronen.

17.4.2

Het wapen dient voor de aanvang van een wedstrijd ter keuring te worden aangeboden.

17.5

Schiethoudingen.
Zie ISSF Rifle Rules.

17.5.1

Knielend:
Zie ISSF Rifle Rules. Een tweede kussen mag worden gebruikt en dit moet tussen
hiel en zitvlak worden geplaatst.

17.6

Kledingbepalingen.

17.6.1

Voor Klein Kaliber Karabijn zie ISSF-reglementen. Met uitzondering van de
schietriem als vermeld in lid 17.3.1.
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17.7

Schijven

17.7.1

Voor de 12 meter.
Gebruikt wordt een schijf met de afmetingen: hoogte 22 cm en breedte 20 cm met 5
visuelen.

17.7.1.1

Ieder visueel heeft een telling van 6 t/m 10.
Ring 6 wit
Ring 7 zwart
Ring 8 zwart
Ring 9 zwart
Ring 10 wit

afmeting
afmeting
afmeting
afmeting
afmeting

62,5 mm
50,0 mm
37,5 mm
25,0 mm
12,5 mm

Mouche wanneer het schot geheel binnen de ring 10 wit valt.
17.7.2

Voor de 50 meter.
Schijf internationaal, conform ISSF General Technical Rules

17.7.3

Voor de 100 meter.
KNSA 100 meter “Woerden”, conform artikel 3.2.2

17.7.4

Bij gelijke eindscores, zie ISSF Technical Rules for all Shooting Disciplines.

17.8

Wedstrijdonderdelen:

17.8.1

Klein Kaliber Karabijn 60 schoten liggend

17.8.1.1

Programma: 60 schoten in de liggende houding

17.8.1.2

Schijven: 12 meter KKK-schijf (artikel 17.7)

17.8.1.3

Beschikbare tijd bij elektronische banen 1 uur en 5 minuten inclusief de tijd voor de
proefschoten. Bij schijven transport 1 uur en 15 minuten inclusief de tijd voor de
proefschoten.
Schijven: 12 meter KKK-schijf (artikel 17.7.1)

17.8.1.4

Proefschoten: onbeperkt, maximaal 4 schijven.

17.8.2

Klein Kaliber Karabijn 60 schoten knielend

17.8.2.1

Programma: 60 schoten in de knielende houding.

17.8.2.2

Schijven: 12 meter KKK-schijf (artikel 17.7)

17.8.2.3

Beschikbare tijd bij elektronische banen 1 uur en 5 minuten inclusief de tijd voor de
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proefschoten. Bij schijventransport 1 uur en 15 minuten inclusief de tijd voor de
proefschoten.
Schijven: 12 meter KKK-schijf (artikel 17.7.1)
17.8.2.4

Proefschoten: onbeperkt, maximaal 4 schijven.

17.8.3

Klein Kaliber Karabijn 3-houdingen 3 x 20

17.8.3.1

Programma: 60 schoten in 3 houdingen te weten:
20 schoten knielend
20 schoten liggend
20 schoten staand

17.8.3.2

Schijven: 12 meter KKK-schijf (artikel 17.7)

17.8.3.3

Beschikbare tijd 2 uur bij elektronische banen en 2 uur en 10 minuten bij
schijventransport inclusief de tijd voor de proefschoten. Proefschoten onbeperkt.
Tussen de knielende en de liggende houding en de liggende en de staande houding
zijn proefschoten toegestaan.
Schijven: 12 meter KKK-schijf (artikel 17.7.1)

17.8.3.4

Proefschoten onbeperkt, per houding maximaal 4 schijven.

17.8.3.5

Bij daarvoor in aanmerking komende nationale wedstrijden (NK, LKK, DK, AK)
waar zowel liggend, knielend als 3-houdingen worden verschoten, kan de schutter
c.q. wedstrijdleiding een combinatie maken van deze houdingen, waarbij men in
volgorde Knielend, Liggend en Staand schiet. Uit de al verschoten serie worden de
eerste 20 schoten Knielend meegeteld, 20 schoten Liggend en dan een Staande serie
waarvan de eerste 20 schoten meetellen voor de 3-houdingen. Wel is het verplicht
om in aansluitende series en in de volgorde Knielend – Liggend en Staand te
schieten.

17.8.4

Klein kaliber karabijn 50 meter liggend

17.8.4.1

Programma: 60 schoten in de liggende houding

17.8.4.2

Schijven: ISSF General Technical Rules (artikel 17.7)

17.8.4.3

Beschikbare tijd bij elektronische banen 1 uur en 5 minuten inclusief de tijd voor de
proefschoten. Voor deze discipline is er geen categorie- en klasse indeling.
Bij schijven transport 1 uur en 15 minuten inclusief de tijd voor de proefschoten.
Schijf internationaal, conform ISSF General Technical Rules (artikel 17.7.2)
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17.8.5

Klein kaliber karabijn 50 meter knielend

17.8.5.1

Programma: 60 schoten in de knielende houding

17.8.5.2

Schijven: ISSF General Technical Rules (artikel 17.7)

17.8.5.3

Beschikbare tijd bij elektronische banen 1 uur en 5 minuten inclusief de tijd voor de
proefschoten. Voor deze discipline is er geen categorie- en klasse indeling.
Bij schijven transport 1 uur en 15 minuten inclusief de tijd voor de proefschoten.
Schijf internationaal, conform ISSF General Technical Rules (artikel 17.7.2)

17.8.6

Klein kaliber karabijn 100 meter liggend

17.8.6.1

Programma: 60 schoten in de knielende houding

17.8.6.2

Schijven: KNSA 100 meter “Woerden” (artikel 17.7)

17.8.6.3

Beschikbare tijd bij elektronische banen 1 uur en 5 minuten inclusief de tijd voor de
proefschoten. Voor deze discipline is er geen categorie- en klasse indeling.
Bij schijven transport 1 uur en 15 minuten inclusief de tijd voor de proefschoten.
Schijf KNSA 100 m. “Woerden” (artikel 17.7.3)

17.8.7

Klein kaliber karabijn 100 meter knielend

17.8.7.1

Programma: 60 schoten in de liggende houding

17.8.7.2

Schijven: KNSA 100 meter “Woerden” (artikel 17.7)

17.8.7.3

Beschikbare tijd bij elektronische banen 1 uur en 5 minuten inclusief de tijd voor de
proefschoten. Voor deze discipline is er geen categorie- en klasse indeling.
Bij schijven transport 1 uur en 15 minuten inclusief de tijd voor de proefschoten.
Schijf KNSA 100 m. “Woerden” (artikel 17.7.3)

17.8.8

Klein kaliber karabijn Optiek, 100 meter

17.8.8.1

Programma: 30 schoten liggend

17.8.8.2

Schijven: KNSA 100 meter “Woerden” (artikel 17.7)

17.8.8.3

Beschikbare tijd, hulpmiddelen en specifieke eisen conform artikel 6.5.7 Klein
Kaliber Geweer Optiek.
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Voor Klein Kaliber Karabijn Optiek, geldt een gewicht inclusief optische
richtmiddelen, grendel, magazijn en een in de looprichting links en rechtsom
zwenkbare tweepoot, van maximaal 5,5 kg.
17.8.9

Voor niet-elektronische banen met schijven- transport is het bepaalde in artikel 6.5.8
van toepassing.

17.8.10

Facultatieve wedstrijd-onderdelen.

17.8.10.1

Personele Baan. Zie artikel 6.6.1

17.8.10.2

Vaste Baan. Zie artikel 6.6.2

17.8.10.3

Vrije Baan. Zie artikel 6.6.3

17.9

De LTC KKG kan de categorieën benoemen, zoals die in deel I van het SWR zijn
vastgesteld.
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17.10

Teams

17.10.1

Een team KKK bestaat uit 3 schutters.

17.11

Verdere Bepalingen

17.11.1

De Hoofdstukken 1 t/m 16 (KKG) van dit Reglement zijn eveneens voor KKK van
toepassing, voorzover niet een der artikelen 17.1 t/m 17.10 (KKK) anders luidt.

HOOFDSTUK 18.

NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN KKG

18.1

Voor de Olympische en de niet Olympische onderdelen zijn de ISSF-reglementen
van toepassing, in zoverre dat de puntentelling bij de voorronde Senioren Heren niet
in tienden doch in hele getallen geschiedt.

18.2

De schutters voor deelname aan de NK KKG worden geselecteerd uit de hoogste
LKK-schutters in de categorieën, alsmede de besten uit de ranking.
De NK Finale wordt geschoten door de beste 8 schutters uit de categorie Senioren
Heren.

HOOFDSTUK 19. KLEIN KALIBER SEMI-AUTOMATISCH GEWEER
19.1

Omschrijving Klein Kaliber Semi-automatisch Geweer

19.1.1

Alle op Militair Geweer gelijkende geweren, die voldoen aan de hierna te noemen
eisen zijn toegelaten:

19.1.1.1

Het kaliber is 5,6 mm (.22 LR.).

19.1.1.2

Het KKSG is semiautomatisch en wordt bediend door gasdruk of blowback
system en is uitgevoerd met een magazijn of patroonhouder. Het wapen is
voorzien van een vrijstaande pistoolgreep en moet origineel vanuit fabriek op een
militair geweer lijken.

19.1.1.3

De trekkerdruk moet minimaal 1.000 gram zijn. Een versneller is niet toegestaan.

19.1.1.4

Het gewicht inclusief de richtmiddelen en de eventuele patroonhouder mag het
volgende gewicht niet te boven gaan: KKSG met keep/korrel of peep sight 3,8
kg.

19.1.1.5

De maximum totale lengte is 100 cm, de minimale lengte is 60cm, loop moet
minstens 30cm lang zijn.

KNSA Schiet- en Wedstrijdreglement deel III, versie 01-10-2018, pagina 23

19.1.1.6

Eventuele kolfplaat of wangplaat moeten origineel vanaf fabriek geleverd
worden, aanpassingen zijn niet toegestaan.

19.1.1.7

Waterpas, loop- en/of balanceergewichten zijn niet toegestaan.

19.1.1.8

De diameter bij de monding van de loop mag niet meer dan 18 mm bedragen.
Vlamdemper is toegestaan, mondingsrem is echter niet toegestaan.

19.2

Richtmiddelen

19.2.1

Er zijn drie soorten vizieren toegestaan, namelijk zogenaamde open vizieren,
d.w.z. Keep en Korrel, Keep en tunnel en zogenaamde peep sights. Deze moeten
echter origineel vanuit de fabriek op het wapen gemonteerd zijn.

19.2.2

Lenzenstelsel of lichtfilters zijn niet toegestaan.

19.2.2.1

Richtkijkers zijn niet toegestaan.

19.2.3

De korrels moeten in de vorm van dak, paal of parel zijn uitgevoerd. De open
vizieren mogen in aan deze korrels aangepaste vorm zijn uitgevoerd.

19.2.3.1

Een ringkorrel is toegestaan. Hij moet echter wel origineel vanaf fabriek zo
geleverd zijn, aanpassingen worden niet toegestaan.

19.2.4

Correctielenzen mogen uitsluitend door de schutter zelf worden gedragen.

19.3

Accessoires

19.3.1

Het gebruik van een schiet- of draagriem is niet toegestaan.

19.3.2

Het gebruik van een kijker voor schotwaarneming is toegestaan.

19.3.3

Ten behoeve van het schieten in de knielende houding zijn twee cilindrische
kussens toegestaan, maximum 25 cm lang en 18 cm in diameter (zie ISSF Rifle
Rules).

19.4

Veiligheid

19.4.1

Wanneer het geweer is voorzien van een magazijn of patroonhouder mag deze
geladen zijn met maximaal 5 patronen. Het magazijn of de patroonhouder
mogen echter niet zo lang zijn dat deze tijdens een liggende wedstrijd als steun
gebruikt kunnen worden.

19.4.2

Het wapen dient voor de aanvang van een wedstrijd ter keuring te worden
aangeboden.
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19.5

Schiethoudingen

19.5.1

Knielend:
Een tweede kussen mag worden gebruikt en dit moet tussen hiel en zitvlak
worden geplaatst.

19.6

Kledingbepalingen

19.6.1

Schietjas en schietriem zijn niet toegestaan.

19.7

Schijven

19.7.1

Voor de 12 meter.
Gebruikt wordt een schijf met de afmetingen: hoogte 22 cm en breedte 20 cm
met 5 visuelen.

19.7.1.1

Ieder visueel heeft een telling van 6 t/m 10.
Ring 6 wit afmeting 62,5 mm
Ring 7 zwart afmeting 50,0 mm
Ring 8 zwart afmeting 37,5 mm
Ring 9 zwart afmeting 25,0 mm
Ring 10 wit afmeting 12,5 mm
Mouche wanneer het schot geheel binnen de ring 10 wit valt.

19.7.1.2

Bij gelijke eindscores, zie de ISSF-reglementen.

19.8

Wedstrijdonderdelen

19.8.1

Klein Kaliber Semi-automatisch Geweer 60 schoten liggend

19.8.1.1

Programma: 60 schoten in de liggende houding

19.8.1.2

Schijven: 12 meter KKK-schijf

19.8.1.3

Beschikbare tijd, proefschoten inbegrepen: 1 uur 30 min

19.8.1.4

Proefschoten: onbeperkt, maximaal 4 schijven.
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19.8.2

Klein Kaliber Semi-automatisch Geweer 60 schoten knielend

19.8.2.1

Programma: 60 schoten in de knielende houding.

19.8.2.2

Schijven: 12 meter KKK-schijf

19.8.2.3

Beschikbare tijd, proefschoten inbegrepen: 1 uur 30 min.

19.8.2.4

Proefschoten: onbeperkt, maximaal 4 schijven.

19.8.3

Klein Kaliber Semi-automatisch Geweer 3-houdingen 3 x 20

19.8.3.1

Programma: 60 schoten in 3 houdingen, te weten:
20 schoten knielend
20 schoten liggend
20 schoten staand

19.8.3.2

Schijven: 12 meter KKK-schijf

19.8.3.3

Beschikbare tijd, proefschoten inbegrepen: 2 uur 30 min voor de gehele
wedstrijd.

19.8.3.4

Proefschoten onbeperkt, per houding maximaal 4 schijven.

19.8.4

Klein Kaliber Semi-automatisch Geweer Optiek 100 meter

19.8.4.1

Klein Kaliber Semi-automatisch Geweer Optiek 100 meter geheel conform de
regels onder art.17, Klein Kaliber Karabijn Optiek

19.8.5

Facultatieve wedstrijdonderdelen

19.8.5.1

Personele Baan. Zie artikel 6.6.1

19.8.5.2

Vaste Baan. Zie artikel 6.6.2

19.8.5.3

Vrije Baan. Zie artikel 6.6.3
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