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HOOFDSTUK 1.

TOEPASSINGEN

1.1

Er wordt geschoten volgens het ISSF- (International Shooting Sport Federation) en het
IPCS-reglement, voor zover dit kan worden toegepast en er in dit gehandicaptenreglement
geen afwijkende regels zijn vermeld.

1.2

Indien het ISSF- en het IPCS-reglement en/of het gehandicaptenreglement geen uitkomst
bieden, gelden deel I, II, III en VI van het KNSA Schiet- en Wedstrijdreglement. In alle
overige gevallen beslissen de desbetreffende LTC’s in overleg met de wedstrijdleiding
en/of jury.

1.3

Dit reglement is van toepassing op alle gehandicapte schutters die uitkomen in één van de
disciplines voor gehandicapten.

1.4

Gehandicapte schutters worden binnen enige discipline ingedeeld op grond van hun
Classificatie (zie voor specificaties de IPCS Classification Rules and Regulations):
SH1
SH2
SH3

Geweer- en Pistoolschutters die in staat zijn het gewicht van hun wapen gedurende
de wedstrijd zonder hulp te dragen.
Geweerschutters die niet in staat zijn het gewicht van een geweer gedurende de
wedstrijd zonder hulp te dragen en een schietstandaard nodig hebben.
Schutters met een visuele handicap.

En vervolgens naar leeftijd en geslacht in de volgende categorieën:
- Veteranen
- Senioren
- Junioren

:
:
:

55 jaar en ouder
21 tot en met 54 jaar
tot 21 jaar

1.5

De indeling op grond van Classificatie is geregeld in de IPCS Rules and Regulations en
IPCS Classification Rules and Regulations.

1.6

Schutters met de classificatie NE (non eligible) nemen deel als valide schutter en mogen
daarbij gebruik maken van het attribuut waarvoor dispensatie verleend is. Het desbetreffende
attribuut moet vermeld zijn op de classificatiepas.

HOOFDSTUK 2.

UITRUSTING EN MUNITIE

2.1

De regels voor de wapens en schietsportuitrusting en hulpmiddelen staan vermeld in het
ISSF-reglement, alsmede de IPCS Rules and Regulations en de IPCS Classification Rules
and Regulations.

2.2

De regels voor het gebruik van munitie staan vermeld in de daarvoor van toepassing zijnde
ISSF-reglementen.
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HOOFDSTUK 3.

WEDSTRIJDREGLEMENT

3.0

Wedstrijdreglement:

3.1

Indien de baancommandant van mening is dat de gehandicapte schutter niet goed op zijn
baan kan schieten, zonder gevaar voor anderen op te leveren, zal hij in eerste instantie
trachten de schutter te verplaatsen naar een meer geschikte baan. Indien dat niet mogelijk
is kan hij besluiten de desbetreffende schutter uit te sluiten van verdere deelname.

3.2

Voor gehandicapte schutters met de classificatie SH1 en SH2 zijn de volgende disciplines
met bijbehorend aantal schoten vastgesteld:
Wapengroep

Disciplines

Luchtgeweer

Luchtgeweer staand SH1,
Luchtgeweer staand SH2,
Luchtgeweer liggend SH1,
Luchtgeweer liggend SH2,
Luchtgeweer knielend SH1,
Luchtgeweer knielend SH2
Luchtgeweer 3-houdingen 3x20 SH1,
Luchtgeweer 3-houdingen 3x20 SH2
Klein Kaliber Geweer KK Vrij Geweer liggend SH1,
KK Vrij Geweer liggend SH2,
KK Sport Geweer liggend SH1,
KK Sport Geweer liggend SH2,
KK Vrij Geweer knielend SH1,
KK Vrij Geweer knielend SH2,
KK Sport Geweer 3-houdingen 3x20 SH1
KK Vrij Geweer 3-houdingen 3x40 SH1
Klein Kaliber
Karabijn
Pistool

KK Karabijn liggend SH1,
KK Karabijn liggend SH2,
KK Karabijn knielend SH1,
KK Karabijn 3x20 SH1
Luchtpistool SH1,
10 meter 5-schots Luchtpistool SH1
Vrij Pistool SH1,
Sportpistool Licht Kaliber SH1,

Schoten
40 schoten

60 schoten
60 schoten

120 schoten
60 schoten

40 schoten
60 schoten

Zie hoofdstuk 7.0 voor de disciplines voor gehandicapten met de classificatie SH3.
Voor de tijdsindeling zie het Schiet- en Wedstrijdreglement deel I Algemene Bepalingen.
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HOOFDSTUK 4.

WEDSTRIJDDEELNAME

4.0

Wedstrijddeelname:

4.1

Zie Hoofdstuk 8 deel I, SWR KNSA.

4.2

Voor wedstrijden bedoeld in deel I SWR KNSA, artikel 2.1, geldt dat gehandicapte
schutters verplicht zijn om individueel in hun eigen categorie uit te komen. Deze discipline
wordt bepaald door de classificatie, het geslacht en de leeftijd.

4.3

Een gehandicapte sportschutter kan alleen deelnemen aan de in deel I SWR KNSA, artikel
2.1 genoemde wedstrijden, indien hij een Classificatie heeft verkregen.

4.4

Deelname aan het NK geschiedt op basis van het selectiesysteem van de desbetreffende
discipline.

4.5

Gehandicapte schutters met de classificatie SH1 en SH2 nemen deel in categorieën conform
deel I SWR KNSA, artikel 15.13.

HOOFDSTUK 5.

CLASSIFICATIEKEURINGEN

5.0

Classificatiekeuringen bepalen aan welk onderdeel een gehandicapte schutter mag
deelnemen en welke hulpmiddelen, kleding en uitrusting hij mag gebruiken.

5.1

Classificatiekeuringen vinden plaats conform de bepalingen in de IPCS Classification
Rules and Regulations.

5.2

Classificatiekeuringen worden uitgevoerd door een Classificatiepanel van het Classificatie
Instituut van NOC*NSF.

5.3

Een gehandicapte sportschutter dient zelf een Classificatiekeuring aan te vragen bij het
Classificatie Instituut van NOC*NSF.

HOOFDSTUK 6.

SPECIALE VOORZIENINGEN SCHIETBAAN

6.0

Zie Hoofdstuk 5 deel I, SWR KNSA.

6.1

Teneinde een wedstrijd voor gehandicapte schutters te mogen organiseren zijn de
hieronder opgesomde extra voorzieningen vereist:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Een aparte ruimte waarin de mannelijke schutter zich kan omkleden;
Een aparte ruimte waarin de vrouwelijke schutter zich kan omkleden;
Een invalidentoilet;
Rolstoel toegankelijk;
Drempelloos;
Een standaard contactdoos 230 Volt bij het schietpunt ten behoeve van additionele
KNSA Schiet- en Wedstrijdreglement, deel X, versie 01-10-2016, pagina 5

apparatuur voor visueel gehandicapte schutters.
HOOFDSTUK 7.
7.0

VISUEEL GEHANDICAPTEN

Uitsluitend schutters met een classificatie SH3 mogen deelnemen in de volgende
disciplines:
Discipline

Categorie

Classificatie

Schoten

10 meter Luchtgeweer staand SH3
10 meter Luchtgeweer staand SH3
10 meter Luchtgeweer staand SH3
10 meter Luchtgeweer staand SH3
10 meter Luchtgeweer liggend SH3
10 meter Luchtgeweer liggend SH3
10 meter Luchtgeweer liggend SH3
10 meter Luchtgeweer liggend SH3

Senioren Heren
Senioren Dames
Veteranen
Junioren
Senioren Heren
Senioren Dames
Veteranen
Junioren

SH3
SH3
SH3
SH3
SH3
SH3
SH3
SH3

60
40
40
40
40
40
40
40

Tijd incl.
proefschoten
1:45 minuten
1:15 minuten
1:15 minuten
1:15 minuten
1:30 minuten
1:30 minuten
1:30 minuten
1:30 minuten

Gehandicapte schutters met de classificatie SH3 maken gebruik van de ISSF Luchtpistoolschijf 10 meter.
7.1

Schutters mogen een zogenaamd 'akoestisch vizier' gebruiken zoals beschreven in het
IBSA-reglement. Het geluidssignaal mag andere schutters niet storen. Indien het vizier
gemonteerd is wordt het maximale toegestane gewicht van het geweer 6,0 kilogram.

7.2

Schutters mogen additionele spotverlichting op de schietschijf richten. Deze verlichting wordt
door de schutter zelf verzorgd en dient in overleg met de wedstrijdorganisatie geplaatst te
worden en mag in geen geval andere schutters hinderen.

7.3

Schutters mogen gebruik maken van een assistent/begeleider voor assistentie bij het laden, het
verwisselen van schijven en het opnoemen van de resultaten. De begeleider mag in geen geval
coachen of trainen en dient de overlast voor andere schutters tot een minimum beperken. De
begeleider bevindt zich tijdens het schot minimaal 100 cm achter de schutter.

7.4

De tijdsindeling voor wedstrijden op papieren doelen:
Voor een wedstrijd van 60 schoten geldt een tijdsduur van 90 minuten, voor 40 schoten een
tijdsduur van 60 minuten, 15 minuten voorbereidingstijd en proefschieten. Voor wedstrijden
op elektronische doelen: zie ISSF 7.9.
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