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HOOFDSTUK 1.

ALGEMEEN

1.1

Voor de toepassing van dit reglement wordt verwezen naar Hoofdstuk 1 van deel I
van het Schiet- en Wedstrijdreglement.

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

WAPENS, UITRUSTING EN MUNITIE

Definitie:
Onder het begrip "Groot Kaliber Geweer" (GKG) wordt verstaan: elk geweer,
ingericht voor het verschieten van munitie met centraalontsteking en met een
kaliber, niet groter dan 8 mm, c.q. 0.323 inch.

2.2

Disciplines:
Onderscheiden wordt:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Vrij Geweer
Standaard Geweer
Militair Geweer
Veteranengeweer
-Precisie Geweer

2.3

Omschrijving der wapens in gebruik bij de onderscheiden wapengroepen, zoals
vermeld in artikel 2.2::

2.3.1

a.

Vrij Geweer:
Zie Hoofdstuk 7.4.0 ISSF Rifle Rules.

b.

Standaard Geweer:
Zie Hoofdstuk 7.4.0 ISSF Rifle Rules.

c.1.

Militair Geweer Standaard:
Elk geweer, dat behalve voldoet aan hetgeen is omschreven in artikel 2.1, in
gebruik is, of in gebruik is geweest bij enige gewapende reguliere eenheid van
de krijgsmacht van een erkende of erkend geweest zijnde natie. Prototypes
of types in ontwikkeling geweest zijnde met het oogmerk deze t.z.t. toe te
voegen aan de bewapening vallen ook onder deze wapengroep, evenals de
directe civiele afleidingen van het desbetreffende wapen.
-

Originele uitvoering. (Indien origineel, is een dioptervizier
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-

c.2.

toegestaan.) Niet toegestaan zijn: een ringkorrel of optische
richtmiddelen. Afwijkingen in dikte van de korrel en diameter van
een aanwezig dioptergat zijn toegestaan. Vorm en uitvoering van de
richtmiddelen dient verder origineel te zijn Een van het origineel
afwijkende rubberen handgreep is toegestaan, mits niet voorzien van
een handpalmstop;
Een mondingsvlamdemper is toegestaan, een mondingsrem echter
niet;
Indien de originele uitvoering uitsluitend is geproduceerd met een
gecombineerde mondingsvlamdemper - mondingsrem, is dit toegestaan;
Een "heavy-barrel" is toegestaan, mits uiterlijk gelijkend op de
organieke uitvoering;
Glasbedden en "free floating" loop zijn niet toegestaan, tenzij het
geweer voldoet aan de hierna volgende criteria:
“Glasbedden is toegestaan wanneer de originele uitvoering
uitsluitend zo is uitgebracht. Een “free floating” loop is
toegestaan wanneer de originele uitvoering uitsluitend zo is
uitgebracht, en het type of bouwjaar van vóór 1960 is. Een “free
floating” loop is eveneens toegestaan wanneer de originele
cordonbeugel voor de riembevestiging aan de loop is gemonteerd;
de schietriem moet tijdens het schieten aan deze beugel zijn
bevestigd;
Een match-trekker is niet, een two-stage-trekker daarentegen is
wel toegestaan; elke trekkergroep, voorzien van stelschroeven
wordt beschouwd als zijnde een match-trekker;
Een gewicht van maximaal 8 kg compleet;
Een trekkerdruk van tenminste 1500 gram;
Het gebruik van de geweer- of schietriem is toegestaan. Voor de
uitvoering van de riem en de armbevestiging, zie de ISSFreglementen;
De riem mag alleen aan het geweer worden bevestigd door middel
van het originele bevestigingspunt (of cordonbeugel). Zèlf aan het
geweer aangebrachte beugels etc. zijn niet toegestaan.
Een geplaatst magazijn mag niet steunen op hand, pols of onderarm.

Militair Geweer Optiek:
Conform Militair Geweer Standaard, met de volgende wijzigingen en
aanvullingen:
-

Het gewicht mag, met kijker en kijkerbevestiging, alsmede met de
gemonteerde tweepoot, de 8,5 kg niet te boven gaan.
Opgelegd schieten, gebruik van tweepoot of schietriem of steun is
toegestaan.
Ondersteuning aan voorkant van het geweer mag maximaal 7 cm
zijn, in de lengterichting gemeten. Dit mag een cilindervormig
knielkussen zijn; het kussen mag het voorhout niet klemmen. De
kolf/lade moet vrij kunnen bewegen in/op de steun en moet een
zijdelingse ruimte hebben van tenminste 5 mm. Gebruik van een
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-

c.3.

Militair Geweer Vrij:
Een militair geweer of veteranen-geweer, dat niet voldoet aan de criteria
voor c.1 of d, met de volgende restricties:
-

d.

zgn. “Benchreststeun”, welke het wapen zijdelings klemt, is niet
toegestaan.
Een tweepoot dient opklapbaar, eenvoudig afneembaar en mag
inschuifbaar zijn. Er mag geen verband zijn, anders dan de
scharnierpunten, tussen de twee poten.
Een schiethandschoen is niet toegestaan.
De kolf mag niet bewerkt zijn indien dit het schietresultaat
gunstig kan beïnvloeden.
Geen enkel ander extra hulpmiddel aan hand of kolf is toegestaan;
de kolf mag geen contact met de ondergrond c.q. de schietmat
maken.
Als er vaste verhogende ondersteuning en/of een monopod
deel uitmaakt van de achterkant kolf, dan dient deze verwijderd te
worden/ingetrokken/ingedraaid/ingeklapt te zijn en verzegeld te
worden door de wedstrijdleiding. Indien de ingeklapte/
ingedraaide toestand kolfverhogend werkt mag dit niet als
steunpunt voor de niet-schiethand worden gebruikt.

in uiterlijk en voorkomen overeenkomend met de geweren
vallend onder c.1 en d;
een mondingsrem is niet toegestaan;
een gewicht van maximaal 8 kg compleet;
een trekkerdruk van ten minste 1500 gram;
optische richtmiddelen zijn niet toegestaan;
opgelegd schieten is niet toegestaan;
het gebruik van een schietriem is toegestaan conform het
bepaalde onder 2.3.1.c.1.

Veteranengeweer:
Elk geweer, dat behalve voldoet aan hetgeen is omschreven in artikel 2.1,
bovendien voldoet aan de volgende eisen:
-

-

Type of modeljaar van vóór 1960, met een minimaal kaliber van 6,5
mm (0,26 inch);
Ongeacht het bouwjaar, dient het geweer geheel te voldoen aan de
uitvoering en specificaties van het oorspronkelijke type of model van
vóór 1960;
Het vervangen van een versleten onderdeel door niet originele
onderdelen uit een nieuwe productie is toegestaan, indien deze
onderdelen gefabriceerd zijn volgens de oorspronkelijke
fabrieksspecificaties. Dat wil zeggen dat vormgeving, maatvoering en
afwerking zo nauwkeurig mogelijk overeenkomen met de
oorspronkelijke fabrieksonderdelen;
Originele uitvoering. (Indien origineel, is een dioptervizier
toegestaan. Niet toegestaan zijn echter een ringkorrel of optische
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richtmiddelen, alsmede het glassbedden van de loop en/of het
staartstuk). Afwijkingen in dikte van de korrel en diameter van een
aanwezig dioptergat zijn toegestaan. Vorm en uitvoering van de
richtmiddelen dient verder origineel te zijn;
Het gebruik van een schietriem is toegestaan, conform het gestelde
in artikel 2.3.1-c.1;
Alleen het gebruik van munitie van een bij het originele wapen
behorend kaliber is toegestaan;
Het wapen moet in gebruik zijn geweest of beproefd door de
krijgsmacht van een erkende of een erkend geweest zijnde natie.
Prototypes of types in ontwikkeling geweest zijnde met het oogmerk
deze t.z.t toe te voegen aan de standaard-bewapening en mits zij
voldoen aan de overige eisen vallen onder deze wapengroep;
Een gewicht van maximaal 8 kg compleet; Een trekkerdruk van
tenminste 1500 gram.

-

e.

--

f.

Precisie Geweer:
Als omschreven in het Reglement voor Precisie Geweer, te weten 3
disciplines:

f.1.

Precisie Geweer / TR (Target Rifle):
Elk grendelgeweer met een kaliber van .223 Remington, alsmede .308
Winchester, dan wel hun metrische equivalenten, en een maximum
gewicht van 8,25 kg.

f.2.

Precisie Geweer Open:
Elk grendelgeweer met een kaliber tot 8 mm en een maximum gewicht
van 10 kg.

f.3.

Precisie Geweer / Semi:
Elk semi-automatisch geweer, tot een kaliber van 8 mm centraalvuur, en
een maximaal gewicht van 8,25 kg.
-

optische richtmiddelen zijn toegestaan, mits niet licht-emitterend;
gebruik van tweepoot of schietriem is toegestaan, echter niet
beide tegelijk;
mondingsrem is toegestaan;
trekkerdruk vrij, mits veilig.

2.4

Richtmiddelen
Voor de wapens omschreven in 2.3.1-a en 2.3.1-b conform de ISSF-reglementen.

2.5

Kledingbepalingen
Conform de ISSF-reglementen. Bij Militair Optiek is het gebruik van een schietjas
echter niet toegestaan.
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2.6

Munitie
In het algemeen geldt dat slechts zijn toegestaan de voor het betrokken geweer
geëigende patronen met:
-

2.6.1

Een kruitlading, die door soort en hoeveelheid uitsluitend is bedoeld het
projectiel zonder gevaar voor de schutter en - uitgezonderd in de richting
van het doel - voor zijn omgeving, de loop te doen verlaten;
Een uiterlijk zichtbaar projectiel;
Projectielen, niet voorzien van een lichtspoor- brand- of explosieve lading.

Mits tevens voldoend aan het voorgaande is het gebruik van herladen munitie
toegestaan.

HOOFDSTUK 3.

SCHIJVEN

3.1

300-m wedstrijden, nationaal en internationaal:
conform de ISSF-reglementen.

3.2

300/400/500-m wedstrijden nationaal:
conform de ISSF-reglementen.

3.3

100-m wedstrijden nationaal, alsmede 300-m Precisie Geweer nationaal:
schijf Geweer nummer 1 ("Woerden").
Afmetingen der schijf:
10 Ring 28 mm
9 Ring 61 mm
8 Ring 95 mm
7 Ring 128 mm
6 Ring 161 mm
5 Ring 195 mm
4 Ring 228 mm
3 Ring 261 mm
2 Ring 295 mm
1 Ring 328 mm

zwart
zwart
zwart
zwart
zwart
zwart
wit
wit
wit
wit

(+/- 0,2 mm)
(+/- 0,4 mm)
(+/- 0,4 mm)
(+/- 0,6 mm)
(+/- 0,6 mm)
(+/- 0,6 mm)
(+/- 1,0 mm)
(+/- 1,0 mm)
(+/- 1,0 mm)
(+/- 1,0 mm)

Mouche 11 mm

zwart (+/- 0,1 mm)

- Diameter van de zwarte roos : 195 mm (+/- 0,6 mm)
- Ringdikte
: 0,4 tot 0,5 mm
- Minimum zichtbare gedeelte van de schijf: 40 x 45 cm (buitenafmetingen)
- De schijf moet voorzien zijn van een opdruk "SCHIJF WOERDEN".
3.4
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3.5

100-m wedstrijden nationaal, Precisie Geweer:
De schijf Breda.

3.6

Insteekschijven:
In bepaalde gevallen, ter beoordeling van de LTC-GKG, is het toegestaan z.g.
insteekschijven te gebruiken, omvattende de telling 5 t/m 10.

3.7

Wedstrijdaanwending der schijven:

3.7.1

300-m wedstrijden nationaal en internationaal, alsmede de 300/400/500-m wedstrijd
nationaal:
Conform ISSF-reglementen 300-m.

3.7.2

100-m wedstrijden nationaal, schijf No. 1:
Per wedstrijd-schijf niet meer dan 5 schoten. Op banen zonder waarnemingspost
niet meer dan 10 schoten. Op deze banen dient men gebruik te maken van een
kartonnen schijf, dan wel een papieren schijf voorzien van een kartonnen "backing"
(schaduwschijf).

HOOFDSTUK 4.

SCHIETHOUDINGEN

4.1

Liggend:

conform de ISSF-reglementen.

4.2

Staand:

conform de ISSF-reglementen.

4.3

Knielend:

conform de ISSF-reglementen.

4.4

Opgelegd:

Voor Militair Optiek geldt:

-

De kolf moet in de schouder gezet zijn. Aan de achterkant mag de kolf
met de gebalde vuist of arm ondersteund worden. Ondersteuning met een
vlakke, al dan niet licht gebolde hand, is niet toegestaan.
de niet-schiethand moet zich achter de trekkerbeugel bevinden en mag de
kolf ondersteunen. Dit is enkel toegestaan met een voor de
baancommandant zichtbare blote vuist, welke zich achter de trekkerbeugel
bevindt (A- zone, zie afb. 1), maar mag de schiethand niet raken.

De achterkant van het geweer mag niet ondersteund worden d.m.v steun of
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kussen, anders dan de vuist of arm. De kolf mag geen contact maken met de
ondergrond.
HOOFDSTUK 5.
5.1

SCHIETBANEN

Voor banen zonder waarnemingspost wordt verwezen naar Hoofdstuk 7 van dit
reglement. Zowel t.a.v. de nationale als de internationale wedstrijden en zowel m.b.t.
de schietbanen als de inrichting daarvan: zie het KNSA SWR Deel I, Hoofdstuk 5.

HOOFDSTUK 6.

WEDSTRIJDONDERDELEN

6.1

De Landelijke Technische Commissie Groot Kaliber Geweer (LTC-GKG) erkent
de volgende wedstrijden:

6.1.1

Nationaal en internationaal, onder de voorschriften van de ISSF:
a.
b.
c.

6.1.2

Vrij Geweer, 300-m liggend, 60 schoten;
Vrij Geweer, 300-m 3-h,120 schoten (3x40);
Standaard Geweer, 300-m 3-h, 60 schoten (3x20).

Nationaal, onder de reglementen van de KNSA:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Standaard Geweer, 300-m liggend, 30 schoten;
Standaard Geweer, 100-m liggend, 30 schoten;
Vrij Geweer, 300/400/500-m liggend, 30 schoten;
Militair Geweer, 100-m liggend, 30 schoten;
Militair Geweer, 300-m liggend, 30 schoten;
Militair Geweer Optiek, 100-m liggend, 30 schoten;
Militair Geweer Optiek, 300-m liggend, 30 schoten;
Veteranengeweer, 100-m liggend, 30 schoten;
Precisie Geweer, 300-m; liggend, 30 schoten;
Precisie Geweer, 100-m; liggend, 25 schoten

6.2

Individueel

6.2.1.1

Vrij Geweer, internationaal:
Conform de ISSF-reglementen.

6.2.1.2

Vrij Geweer, nationaal:
Kampioenschap 300-m liggend, 60 schoten. Proefschoten en beschikbare tijd
conform ISSF-reglementen.

6.2.1.3

Vrij Geweer, nationaal:
Kampioenschap 300-m 3-houdingen 120 schoten. Per houding 40 schoten in de
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volgorde: liggend, staand, knielend. Proefschoten en beschikbare tijd conform ISSFreglementen.
6.2.2.1

Standaard Geweer, internationaal:
Conform de ISSF-reglementen.

6.2.2.2

Standaard Geweer, nationaal:
Kampioenschap 300-m liggend, 30 schoten. Proefschoten conform artikel 7.6.4.4
ISSF Rifle Rules. Beschikbare tijd: Voorbereidingstijd en proefschoten: 10 minuten;
wedstrijdschoten 30 minuten.

6.2.2.3

Standaard Geweer, nationaal:
Kampioenschap 300-m 3-houdingen. Zie ISSF-reglementen.

6.2.2.4

Standaard Geweer, nationaal:
Kampioenschap 100-m 3-houdingen, 60 schoten. Proefschoten en beschikbare tijd
conform ISSF-reglementen.

6.2.2.5

Standaard Geweer, nationaal:
Kampioenschap 100-m liggend, 30 schoten. Beschikbare tijd: Voorbereidingstijd en
proefschoten: 10 minuten; wedstrijdschoten 30 minuten.

6.2.2.6

Standaard Geweer, nationaal:
Kampioenschap 100-m knielend, 30 schoten. Voorbereidingstijd en proefschoten:
10 minuten; wedstrijdschoten 30 minuten.

6.2.2.7

Vrij Geweer, nationaal:
Kampioenschap 300/400/500-m liggend, 30 schoten. Per afstand 10 schoten in de
volgorde 300, 400, en 500 meter. Beschikbare tijd, inclusief de proefschoten: 20
minuten per afstand. Maximum wisseltijd tussen de afstanden: 5 minuten.

6.2.3.1

Militair Geweer Standaard, nationaal:
Kampioenschap 100-m liggend, 30 schoten. Beschikbare tijd: Voorbereidingstijd en
proefschoten: 10 minuten; wedstrijdschoten 30 minuten.

6.2.3.2

Militair Geweer, nationaal:
Kampioenschap 100-m knielend, 30 schoten. Beschikbare tijd: Voorbereidingstijd en
proefschoten: 10 minuten; wedstrijdschoten 30 minuten.

6.2.3.3

Militair Geweer Standaard, nationaal:
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Kampioenschap 300-m liggend, 30 schoten. Beschikbare tijd: Voorbereidingstijd
en proefschoten: 10 minuten; wedstrijdschoten 30 minuten.
6.2.3.4

Militair Geweer Optiek, nationaal:
Kampioenschap 100-m liggend, 30 schoten. Beschikbare tijd: Voorbereidingstijd
en proefschoten: 10 minuten; wedstrijdschoten 30 minuten.

6.2.3.5

Militair Geweer Optiek, nationaal:
Kampioenschap 300-m liggend, 30 schoten. Beschikbare tijd: Voorbereidingstijd
en proefschoten: 10 minuten; wedstrijdschoten 30 minuten.

6.2.3.6

Militair Geweer Vrij, nationaal:
Kampioenschap 300-m liggend, 30 schoten. Beschikbare tijd: Voorbereidingstijd
en proefschoten: 10 minuten; wedstrijdschoten 30 minuten.

6.2.3.7

Militair Geweer Vrij, nationaal:
Kampioenschap 100-m liggend, 30 schoten. Beschikbare tijd: Voorbereidingstijd
en proefschoten: 10 minuten; wedstrijdschoten 30 minuten.

6.2.4.1

Veteranengeweer, nationaal:
Kampioenschap 100-m liggend, 30 schoten. Beschikbare tijd: Voorbereidingstijd en
proefschoten: 10 minuten; wedstrijdschoten 30 minuten.

6.2.4.2

Veteranengeweer, nationaal:
Kampioenschap 100-m knielend, 30 schoten. Beschikbare tijd: Voorbereidingstijd en
proefschoten: 10 minuten; wedstrijdschoten 30 minuten.

6.2.4.3

Veteranengeweer, nationaal:
Kampioenschap 300-m liggend, 30 schoten. Beschikbare tijd: Voorbereidingstijd
en proefschoten: 10 minuten; wedstrijdschoten 30 minuten.

6.2.5

--

6.2.6.1

Precisie Geweer, nationaal:
Kampioenschap 300-m liggend, 30 schoten. Beschikbare tijd, inclusief
proefschoten: 40 minuten. Aantal proefschoten vrij.

6.2.6.2

Precisie Geweer, nationaal:
Kampioenschap 100-m liggend, 25 schoten. Beschikbare tijd, inclusief
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proefschoten: 30 minuten. Aantal proefschoten vrij.
6.2.7

Voor alle groot-kalibergeweeronderdelen geldt dat trainingen en wedstrijden, als
bedoeld in deel I, Algemene Bepalingen, onder artikel 2.9, kunnen worden gehouden
op schietbanen met een lengte van 50 meter.

6.3

Teams

6.3.1

Op alle nationale GKG-onderdelen, uitgezonderd zij die staan vermeld in de
artikelen 6.2.1.3 en 6.2.5, bestaat de mogelijkheid om een nationaal kampioenschap
voor teams te verschieten.

6.3.2

Een team wordt samengesteld uit drie tot vijf schutters, waarbij de drie hoogste
scores uiteindelijk het teamresultaat en de samenstelling van het team bepalen. Bij
zes tot acht deelnemers wordt automatisch een tweede team gevormd, waarbij de zes
beste resultaten in aflopende reeks het eerste en het tweede team bepalen, enz. enz.
De namen van de schutters die in een team schieten dienen vóór aanvang van de
wedstrijd te worden bekend gemaakt. Per deelnemende schutter wordt een
vastgesteld bedrag betaald (zie Hoofdstuk 17, artikel 17.1.1).

6.3.3

Indien teams in klassen worden ingedeeld, wordt die klasse bepaald door de hoogst
geklasseerde schutter in het desbetreffende team.

6.4

Overige, geen kampioenswedstrijden

6.4.1

Nationale Selectiewedstrijden, eventueel te combineren met een Nationale Open
Wedstrijd, en verschoten conform KNSA SWR Deel I, Hoofdstuk 2, artikel 2.9.

6.4.2

Districts Selectiewedstrijden: conform artikel 6.4.1.

6.4.3

Open Kampioenschappen voor een bepaald wapen, e.e.a. conform het KNSA SWR
Deel I, Hoofdstuk 2, artikel 2.9.

6.4.4

Nationale competitie GKG:
a.
b.
c.

6.4.5

Deelname door maximaal één team per district. De betrokken teams
kunnen zijn samengesteld uit de schutters van één of meer verenigingen
binnen dat zelfde district;
De teams kunnen, volgens een door de LTC-GKG vast te stellen rooster,
een hele of halve competitie schieten;
De competitie wordt verschoten in een der houdingen liggend of knielend;
per schutter 30 schoten, afstand 100 meter, dan wel in drie houdingen, per
schutter 60 schoten, afstand eveneens 100 meter.

Districtscompetitie GKG:
Geheel overeenkomstig artikel 6.4.4, met dien verstande dat de teams worden
samengesteld per vereniging.
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HOOFDSTUK 7.
7.1

SCHIETBANEN ZONDER WAARNEMINGSPOST

Aantal schoten
Op schietbanen zonder waarnemingspost ("kuil") worden 10 schoten per
wedstrijdschijf afgegeven.

7.2

Bevestiging schijven

7.2.1

De schijven moeten op een vierkant bevestigingsvlak worden aangebracht, waarbij
de proefschijf altijd links-boven wordt bevestigd.

7.2.2

De eerste wedstrijdschijf wordt op gelijke hoogte rechts naast de proef-schijf
bevestigd, de tweede wedstrijdschijf in lijn onder de proefschijf, de derde
wedstrijdschijf rechts op gelijke hoogte naast de tweede wedstrijdschijf. Tussen
de schijven onderling moet zodanige afstand zijn dat zij op het schietpunt
duidelijk van elkaar te onderscheiden zijn.

7.3

Nummering der schijven
Alle schijven dienen te worden genummerd conform het KNSA SWR Deel I,
Hoofdstuk 11, artikel 11.2.

7.4

Schietvolgorde
De wedstrijdschijven dienen te worden beschoten in de volgorde waarin zij zijn
genummerd en geplaatst.

7.5

Proefschoten

7.5.1

Op banen zonder waarnemingspost is het aantal proefschoten beperkt tot 10 per
wedstrijd, c.q. houding.

7.5.2

Het afgeven van proefschoten tijdens de wedstrijdserie zal onmiddellijke
diskwalificatie tot gevolg hebben, tenzij de jury anders beslist.

7.5.3

Op de wedstrijd genoemd onder 6.1.2-b moet het baanpersoneel de proefschijf
tijdens het wisselen van de houding afplakken, c.q. vervangen.

7.5.4

De schutter maakt door middel van een signaal(bordje) aan de baancommandant
kenbaar dat hij overgaat op de wedstrijdserie. De baancommandant controleert
hierop m.b.v. een kijker het aantal proefschoten en maakt daarvan aantekening op
het baanindelingsformulier.

7.6

Schiettijd per serie

7.6.1

Voor alle wedstrijden zonder waarnemingspost gelden de beschikbare tijden
inclusief proefschoten als omschreven onder artikel 6.2.
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7.7

Controle

7.7.1

De baancommandant en/of een andere daartoe aangewezen functionaris telt na
afloop van de serie het aantal zichtbare schotgaten, alvorens de beschoten
wedstrijdschijf van het bevestigingsvlak wordt verwijderd.

7.7.2

Afzwaaiers buiten de wedstrijdschijf worden door de baancommandant aangetekend
op de desbetreffende schijf, danwel door hem gemeld aan de telcommissie.

7.7.3

Na het aanbrengen van de nieuwe schijven controleert de baancommandant of alle
schotgaten buiten de schijven zijn afgeplakt.

HOOFDSTUK 8.

WEDSTRIJDREGELS

8.1

Voor de internationale onderdelen, zie ISSF Rifle Rules.

8.2

Voor de nationale onderdelen, zie de in dit hoofdstuk vermelde artikelen, alsmede
het KNSA SWR Deel I. Waar het KNSA-reglement niet voorziet wordt verwezen
naar het ISSF-reglement, c.q. het IBS-reglement.

8.3

Wapenkeuring:
Direct voorafgaande aan de wedstrijd-deelname dienen de te gebruiken wapens aan
een keuring te worden onderworpen en bij goedkeuring van een geldig keurzegel te
worden voorzien. De wedstrijdleiding of de jury behoudt zich het recht voor om bij
gegronde twijfel te allen tijde een herkeuring te laten uitvoeren. Deze herkeuring
dient zo mogelijk plaats te vinden vóór aanvang van de serie(s).

8.4

Aanvang series:
Indien de schietbaan is uitgerust met twee of meer schietpunten dienen de
onderdelen, c.q. series, gelijktijdig aan te vangen.

8.5

Score-aanduiding

8.5.1

Internationaal:
Conform de ISSF-reglementen.

8.5.2

Nationaal:
Conform de ISSF-reglementen m.u.v. artikel 7.11.2.2.1. Naast de aanduiding van de
waarde mag hier eveneens de richting van het schot worden aangegeven.

8.6

Markering proefschijf:
Conform de ISSF-reglementen.
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8.7

Baangedrag:
Conform de ISSF-reglementen.

8.8

Voorbereiding schietserie:
Conform de ISSF-reglementen.

8.9

Kruisschoten:
Conform de ISSF-reglementen.

8.10

Treffers buiten de tellende ringen:
Conform de ISSF-reglementen.

8.11

Te veel schoten:
Conform de ISSF-reglementen.

8.12

Gebruik magazijnen bij Vrij- en Standaard Geweer:
Conform de ISSF-reglementen.

HOOFDSTUK 9.
9.1

Op de dag van, en ruimschoots vóór de aanvang van enige wedstrijd genoemd
onder 6.1.1, 6.1.2 of 6.1.3, indien daarvoor limieten ter vaststelling van een
kampioenschap zijn ingesteld, dient door of namens de LTC of DTC een
baancontrole te worden uitgevoerd, waarbij aandacht wordt besteed aan de punten,
gesteld in het KNSA SWR Deel I, hoofdstuk 5, c.q het IBS-reglement.

HOOFDSTUK 10.
10.1

BAANCONTROLES

WEDSTRIJDOFFICIALS

Nationaal:
Zie het KNSA SWR Deel I, Hoofdstuk 3, en verder de ISSF-reglementen.

10.2

Internationaal:
Conform de ISSF-reglementen.
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HOOFDSTUK 11.
11.1

PLOEGFUNCTIONARISSEN EN HUN TAKEN

Nationaal:
Zie het KNSA SWR Deel I hoofdstuk 8, artikel 8.21, en verder de ISSFreglementen.

11.2

Internationaal:
Zie de ISSF-reglementen.

HOOFDSTUK 12.
12.1

WERKZAAMHEDEN VAN DE TELCOMMISSIE

Nationaal:
Conform de ISSF-reglementen.

12.2

Internationaal:
Conform de ISSF-reglementen.

12.3

--

12.4

Schotmaten:
Voor de onderdelen genoemd in artikel 2.2-a t/m -f conform de ISSF-reglementen.

HOOFDSTUK 13.
13.1.

Zie de ISSF-reglementen, c.q. het IBS-reglement, alsmede het gestelde in artikel 7.4.

HOOFDSTUK 14.
14.1

REGELS VOOR DE BEPALING RANGVOLGORDE

PROTESTEN

Nationaal:
Zie het KNSA SWR Deel I, Hoofdstuk 18.

14.2

Internationaal:
Zie ISSF-reglementen.
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HOOFDSTUK 15.
15.1

KLASSERING

Voor de klasse-indeling van de schutter komen de scores in aanmerking die worden
behaald tijdens de volgende wedstrijden:
-

Nationale kampioenschappen;
Nationale selectiewedstrijden onder auspiciën der KNSA en de LTC-GKG;
Districtskampioenschappen;
Districts selectiewedstrijden onder auspiciën der KNSA en de DTC-GKG;
Overige, door de LTC-GKG vastgestelde wedstrijden.

15.2

Voor de klassering geldt het gemiddelde resultaat van de scores van het voorgaande
wedstrijdseizoen.

15.3

Voor de klassering is één resultaat per onderdeel voldoende.

15.4

Verenigingen zijn verplicht de uitslagen van de onder artikel 15.1 genoemde
wedstrijden toe te zenden aan het Klasseringsbureau, met vermelding van de
volledige voorletters, achternaam en het licentienummer van de schutters.

15.5

Een klassering blijft maximaal twee jaar na de laatst ontvangen wedstrijd-resultaten
van kracht.

15.6

Het is de schutter toegestaan op een voor zijn klasse opengestelde wedstrijd op eigen
verzoek - mits vóór aanvang van de wedstrijd gedaan - in een hogere klasse uit te
komen.

15.7

Het "gemiddelde resultaat" blijft eveneens twee jaar na de laatst ontvangen
wedstrijduitslagen van kracht.

15.8

De klasseringslimieten worden jaarlijks door het klasseringsbureau der LTC-GKG
bekend gemaakt.

15.9

Voor klassering teams:
Zie artikel 6.3.3.

HOOFDSTUK 16.

RECORDS EN LIMIETEN

16.1

Teneinde een Nederlands Record te kunnen vestigen dient door de betrokken
schutter de vastgestelde scorelimiet te worden geëvenaard of overschreden.

16.2

Erkenning van een record geschiedt conform het KNSA SWR Deel I, Hoofdstuk
16.

16.3

Voor erkenning van een Nederlands record zijn uitsluitend de schijven toegestaan
welke in Hoofdstuk 3 worden omschreven.
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16.4

De Nederlandse records en limieten worden jaarlijks door de LTC-GKG bekend
gemaakt.

HOOFDSTUK 17.

INSCHRIJFGELDEN EN PRIJZEN

17.1

Inschrijfgelden

17.1.1

Voor een team conform artikel 6.3 en in verband met een der wedstrijden, genoemd
in artikel 15.1: niet meer dan een jaarlijks door de LTC vast te stellen bedrag per
schutter en per wedstrijdonderdeel.

17.1.2

Voor individuele deelname aan een der onderdelen, genoemd in artikel 6.1.1, 6.1.2
en 6.1.3, en in verband met een der wedstrijden genoemd in artikel 15.1: niet meer
dan een jaarlijks door de LTC vast te stellen bedrag per wedstrijdonderdeel.

17.2

Prijzen
Met inachtneming van het gestelde in het KNSA SWR Deel I, Hoofdstuk 12 en 13.

HOOFDSTUK 18.
18.1

LIMITERING DEELNAME

De LTC-GKG behoudt zich het recht voor Nationale Kampioenschappen slechts
open te stellen voor een beperkt aantal deelnemers, afhankelijk van de
wedstrijdresultaten en/of de klassering, e.e.a. conform het KNSA SWR Deel I,
Hoofdstuk 15.
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