INFORMATIE

DIT REGISTER VAN SCHIETOEFENINGEN EN WEDSTRIJDEN IS VAN

Bij het aanvragen van een nieuw verlof dan wel bij de aanvraag tot verlenging van
een bestaand verlof dient de aanvrager aan te tonen dat hij in de 12 maanden
voorafgaande aan de aanvraag minimaal 18 schietbeurten met een vuurwapen heeft
verricht. Hierbij gaat het om het totaal aantal door de verlofhouder in de voorafgaande
12 maanden verrichte schietbeurten. Hoe de schietbeurten over deze periode zijn
verdeeld, en met welk vuurwapen is geschoten, is hierbij niet van belang.
a.
b.
c.

de datum;
het naamstempel van de vereniging / schietbaan waar de oefening of
wedstrijd is geschoten;
de naam en de handtekening of paraaf van een bestuurslid of een
namens het bestuur optredende baancommandant of organisator van de
schietwedstrijd.

In het buitenland verrichte schietbeurten
Schietbeurten die zijn verricht in een land dat deel uitmaakt van de Europese Unie
tellen mee voor de bepaling van het aantal verrichte schietbeurten voor zover de
desbetreffende sportschutter dit kan aantonen door middel van het overleggen van
originele wedstrijdbriefjes of een originele gewaarmerkte verklaring van een, te
goeder naam en faam bekend staande, schietvereniging waar de schietbeurten zijn
verricht. Voor informatie over buitenlandse schietverenigingen kan zonodig contact
worden opgenomen met de KNSA.
Telling van schietbeurten
Als uitgangspunt geldt dat niet meer dan één schietbeurt per dag kan worden
aangetekend, ongeacht het aantal wapens waarmee is geschoten.
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* OMCIRKEL WAT VAN TOEPASSING IS

Hierop bestaan echter twee uitzonderingen:
•

Voor geweren van de wapengroepen "Groot Kaliber Geweer" en "Historische
Wapens" geldt dat, voor zover is geschoten op een door de overheid ter
beschikking gestelde schietaccommodatie, per dag één schietbeurt kan worden
aangetekend voor ieder wapen waarmee daadwerkelijk is geschoten. Deze
uitzondering geldt alleen voor zover uit het stempel in het schietregister blijkt
dat er geschoten is op een overheidsbaan.

•

Voor alle wapens geldt dat iedere deelname aan een officieel erkend
(inter)nationaal, districts- of afdelingskampioenschap als aparte schietbeurt kan
worden aangetekend (ongeacht het wapen waarmee is geschoten).
Desgevraagd moeten wedstrijdbriefjes worden overgelegd.
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