Veiligheids- & Doping Reglementen
Veil.0 VEILIGHEID.
Veil.1 De FKPA sportschieten reglementen geven slechts de specifieke veiligheids vereisten aan die
noodzakelijk zijn voor schietstanden die gebruikt zullen worden voor FKPA wedstrijden.
Daarom worden in het raam van dit sportschieten reglement enkel de basisprincipes vermeld.
Veil.2 De veiligheid van de schutters, het schietstandpersoneel en toeschouwers vereist voortdurende
zorgvuldige aandacht aangaande hantering van de vuurwapens en grote voorzichtigheid
aangaande de bewegingen in de stand. Zelfdiscipline is voor iedereen een eerste vereiste.
Waar die ontbreekt dient het schietstandpersoneel deze zelfdiscipline dwingend op te leggen.
Eveneens is het de taak van de schutters en de ploegleiders hen hierbij behulpzaam te zijn.
Veil.3 In het belang van de veiligheid kan een jurylid of baantoezichter het schieten op elk ogenblik
stopzetten. Schutters en ploegleiders zijn verplicht de baantoezichters en of de juryleden
onmiddellijk te wijzen op elke situatie die gevaar kan opleveren.
Veil.4 Buiten de wapenkeurder, de baantoezichter, de scheidsrechter of een jurylid mag niemand de
uitrusting van een schutter vastnemen zonder zijn toestemming.
Veil.5 Vuurwapens mogen slechts geladen worden op de vuurlijn en niet voordat het bevel of signaal
"laden" is gegeven. Ook de lader mag niet aangeraakt worden. De hantering van vuurwapens,
laders en munitie is ten strengste verboden als het baanpersoneel zich voor de vuurlijn bevindt.
Vooraleer het vuurwapen wordt ingepakt zal de baantoezichter er zich van vergewissen dat het
vuurwapen ontladen is.
Veil.6 De baantoezichter of de aangestelde die de bevelen geeft is verantwoordelijk voor het geven
van de bevelen "LADEN,Opgelet, START en STOP en ONTLADEN" en andere noodzakelijke bevelen. De baantoezichters of de aangestelde moet er op toezien dat deze bevelen worden opgevolgt en dat alle vuurwapens veilig worden gehanteerd. Elke schutter die een vuurwapen of lader hanteert zonder toestemming van de baantoezichter na het bevel"STOP " kan onmiddellijk
uitgesloten worden.
Veil.7 Bij defect vuurwapen onmiddellijk de baantoezichter verwittigen, dit door middel van uw
hand op te steken zonder de andere schutters te hinderen. Het vuurwapen moet in de hand
gehouden worden en steeds naar het doel(voren) gericht blijven.
Veil.8 Een schutter die op een onveilige wijze zijn wapen manipuleert of overtredingen tegen de
veiligheidsvoorschriften begaat, kan door de Jury gediskwalificeerd worden.
Veil.9 Alle schutters en andere personen in de onmiddelijke omgeving van de vuurlijn worden
aangeraden (indien niet verplicht door het standreglement) oordoppen, splintervrije brillen
of gelijkwaardige oog- en oormateriaal als bescherming te dragen.
Veil.10 Het is verboden onverpakte vuurwapens te transporteren.
Onverpakte vuurwapens mogen zich evenmin in de drankslijterij bevinden waar de vereniging
gevestigd is. In de schietstand is het verboden te roken en alcoholhoudende dranken binnen te
brengen. Dronken personen zullen eveneens worden geweigerd in de schietstand. Elektronische
apparatuur zoals bv. Radio, Gsm enz. zijn op de schietstand verboden.
Veil.11 De verenigingen zijn verplicht hun leden en zeker de nieuwe leden wegwijs te maken in de
verschillende disciplines, zodat het wedstrijdverloop en de veiligheid niet in het gedrang komt.
Dop.0 Doping
Dop.1 Het gebruik van elke vorm van stimulerende middelen is verboden.
Elke dopingtest zal een analyse inhouden voor het opsporen van Beta-blokkers en stimulantia.
Dop.2 Verplichtingen van de schutter
Ieder persoon die deelneemt aan de activiteiten ingericht door FKPA of een van zijn
afdelingen, of waaraan het zijn medewerking verleent, aanvaardt, door de deelname zelf,
zich te onderwerpen aan medische, klinische of biologische onderzoeken zoals door deze
regels voorgeschreven en zijn medewerking te verlenen bij het leveren van stalen.

FKPA Sportschieten
Algemeen Technisch Reglement
Atr.0 Toepassing en doel der Reglementen voor FKPA Sportschieten.
Atr.1 FKPA streeft er naar een uniformiteit te bereiken in de Schietsport om een grotere ontwikkeling
van deze sport en de schutters te bevorderen. Het Technisch Reglement van FKPA Sportschieten
moet helpen dit doel te bereiken. Daarom is men verplicht deze reglementen na te leven.
Atr.2 Het FKPA Technisch Reglement Sportschieten omvat het Algemeen Technisch Reglement voor
Sportschieten dat geldt voor alle disciplines, alsook de vermelding dat voor deelname aan alle
disciplines een sportschutterslicentie nodig is, behalve in de luchtdisciplines waarvoor sportwapens vrij verkocht mogen worden.
Atr.3 Het Hoofdbestuur en de Technisch Commissie hebben toegang tot de schietstanden. De leden
van de Technische Commissie hebben het recht de schietstanden en de wedstrijden te controleren voor en tijdens de FKPA wedstrijden van. Dit alles in opdracht, Adjuncten en Technisch
Directeur zijn steeds in opdracht.
Atr.4 De verenigingen waarvan vooraf de schietstanden goedgekeurd zijn door de Technische Commissie FKPA moeten deze in dezelfde voorwaarden, als bij de keuring, aanbieden op de dag of
dagen van de FKPA wedstrijd.
Atr.5 Verenigingen die een schutter of schutters schorsen, uitsluiten, moeten onmiddellijk de technisch Directeur FKPA Sportschieten schriftelijk verwittigen met volledige omschrijving van
de reden die de schorsing of uitsluiting motiveerd.
Atr.6 Elke vereniging moet een exemplaar van dit sportschieten reglement ter beschikking houden
in de plaats waar de schietstand gevestigd is. Alle voorziene- en niet voorziene gevallen, in het
huidige reglement sportschieten, worden door de Technische Commissie behandeld.
Atr.7 De inrichtende verenigingen kunnen over punten van technische aard een verandering of een
bespreking vragen met de Technisch Directeur FKPA Sportschieten.
Atr.8 Bij wedstrijden waar individuele wedstrijdformulieren worden gebruikt moeten deze door de
schutter ondertekend worden voor akkoord. Bij niet akkoord, tekenen Onder Voorbehoud.
De betreffende schutter(ster) dient dan onmiddellijk de reden schriftelijk mede te delen aan de
Technisch Directeur FKPA binnen de vijf (5) dagen volgend op de feiten. De schutter(ster) is
verplicht zijn wedstrijd formulier te controleren op schrijf of telfouten. Hiervoor heeft men tot
60 minuten de tijd na de uitmaak van zijn wedstrijd.
Atr.9 INDELING DER CATEGORIEËN.
Kadetten: tot en met het jaar waarin zij 16 worden.
JD en JH: tot en met het jaar waarin zij 20 worden.
D1.en S1: van en met het jaar waarin zij 21 worden.
D2.en S2: van en met het jaar waarin zij 50 worden.
D3.en S3: van en met het jaar waarin zij 60 worden.
D4.en S4: van en met het jaar waarin zij 70 worden.
Atr.10 Vanaf het jaar waarin men 50 wordt kan men vragen om in de te verlaten categorie te blijven.
Atr.11 Tenzij een reglement speciaal op een categorie van toepassing is geldt het eenvormig voor alle
categorieën. Indien in deze reglementen sprake is van rechtshandige schutters zal dit tegenovergesteld van toepassing zijn bij linkshandige schutters.

Atr.12 Bij clubs waar, door FKPA wedstrijden ingericht worden, mag alleen geschoten worden tellende
voor die wedstrijd. Alle andere schietwijze of oefeningen zijn in desbetreffende schietstand(en)
niet toegestaan gedurende de ingebruikname door FKPA voor die bepaalde schietdiscipline.
Atr.13 Om alle FKPA Sportschieten disciplines in te richten, moeten we beroep doen op de bereidheid
van onze verenigingen, voor het ter beschikking stellen van hun schietstand(en).
Atr.14 Zo geven ze ons de mogelijkheid om wedstrijden en kampioenpioenschappen in te richten.
We houden ons dan ook aan de door de vereniging gestelde beperkingen bv. tijdsgebrek enz..
We vragen dan ook aan de mogelijke deelnemers om de inschrijfmogelijkheden te respecteren.

Aanvulling van allerlei nevenreglementen
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Afschermende kledij (petje - oogkleppen) en andere kledij.
Voorschriften voor pistolen
Schuine treffers
Bewuste (heimelijke) overtredingen
Storingen
Onderbrekingen
Onjuiste Bevelen
Tijden

A) Afschermende kledij (petje - oogkleppen) en andere kledij.
Nev.a.1 Afscherming met zijkleppen, alsook het niet mikkende oog afschermen.
Zijkleppen, (aan één of beide zijden ) bevestigd op de hoed, de pet, de schietbril of op
een hoofdband, niet hoger dan 40 mm (A) zijn toegelaten. Deze kleppen mogen niet
verder vooruitsteken dan een lijn vanuit het midden van het voorhoofd.
Een afdekking van het niet-mikkende oog, niet breder dan 30 mm, is toegelaten.

Nev.a.2 Kledij
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Alle kledij moet voldoen aan het FKPA-reglement, dat verwijst naar het ISSF kledij reglement.
De deelnemer is verantwoordelijk om zich op de standen aan te bieden op een gepaste
wijze gekleed voor een publiek evenement.
Dames worden aangemaand jurken, rokken, broekrokken, korte- of lange broeken te dragen
en bloezen of topjes (die de voor- en rugzijde van het lichaam en beide schouders
bedekken).
Heren worden aangemaand lange – of korte broeken te dragen en hemden met korte of
lange mouwen.
Korte broeken mogen niet korter zijn dan tot de vingertippen van de schutter die de handen
en de vingers strekt naast het lichaam.
Sweaters of pulls mogen gedragen worden.
Trainingspakken, aan de ploeg geleverd als officieel uniform, zullen toegelaten worden.
Enkel schoenen met lage schacht die de enkel niet bedekken zijn toegelaten
Open sandalen zijn verboden

B) Voorschriften voor pistolen
Nev.b.1 Meetapparaat voor de trekkerdruk.
De trekkerdruk moet gemeten worden met
het meetgewicht opgehangen bij het midden van de trekker en met de loop in vertikale stand. Het gewicht moet vanaf een horizontaal vlak worden opgetild. De meting moet
uitgevoerd worden door verantwoordelijken
van de Uitrustingscontrole. De minimum trekkerdruk moet de hele wedstrijd behouden
blijven. Maximum drie(3) pogingen zijn toegelaten om het gewicht op te tillen. Indien het
faalt mag het pas na afstelling opnieuw worden aangeboden. Bij de meting van Luchtdrukpistolen moet het loslaten van de
stuwlading geactiveerd zijn.

Nev.b.2 Opmerking:
Een gewicht met een metalen- of rubberen scherpe rand moet gebruikt worden. Een rol aan
het trekkergewicht is niet toegelaten. Een tegengewicht zonder veren of andere toestellen
moet gebruikt worden.

Nev.b.3 Voorschriften voor alle pistolen
a) Noch de greep, noch enig ander deel van het pistool mag derwijze verlengd of gebouwd zijn
dat het achter de hand raakt. De pols moet zichtbaar vrij blijven wanneer het pistool in de
normale schiethouding wordt gehouden. Armbanden, polshorloges, polsbanden of
gelijkaardige voorwerpen zijn verboden aan de hand en de arm die het pistool vasthouden.
b) Regelbare grepen zijn toegelaten op voorwaarde dat zij, aangepast aan de hand van de
schutter, nog overeenstemmen met de disciplineregels. Na de Uitrustingscontrole mag de
aanpassing niet dermate gewijzigd worden dat ze tegenstrijdig is met de ISSF Regels.
c) Mikorganen.
Enkel open mikorganen zijn toegelaten. Optische-, spiegel-, mikorganen met telescoop, met
laserstraal, of met electronisch geprojecteerde stip, etc., zijn verboden. Elk mikinstrument,
geprogrammeerd om het trekkermechanisme te bedienen, is verboden. Een beschermende
overkapping van het voorste of achterste mikorgaan is verboden.
d) Corrigerende lenzen en kijkers mogen niet aan het pistool bevestigd zijn.
e) De schutter mag corrigerende glazen en/of filters dragen.
f) Elektronische trekkers zijn toegelaten voor zover al de componenten stevig bevestigd zijn aan
en in het raam of de greep.
g) De trekker bediend wordt door de hand die het pistool vasthoudt.

h) Alle componenten aangebracht zijn bij aanbieding aan de Wapencontrole.
i) Het pistool, alle componenten aangebracht, voldoet aan de geldende normen qua
afmetingen en gewicht voor dat onderdeel
j) Hulzenvangers zijn toegelaten voor zover het pistool, hulzenvanger aangebracht,
overeenstemt met alle Regels (afmetingen en gewicht)
C) Schuine treffers
Nev.c.1 Schuine schoten
a) Schoten gevuurd terwijl de schijven in beweging zijn mogen slechts als treffers genoteerd
worden wanneer de grootste horizontale afmeting van de kogelinslag (zonder rekening te
houden met lood- en/of kogelsporen rond het kogelgat), niet meer bedraagt dan 7 mm voor
disciplines in 25 m Randontsteking 5,56 mm (.22”), of 13 mm in 25 m Superkaliber Pistool.
b) De horizontaal verbrede kogelinslag in het doel moet gemeten worden met een schotmaat
voor schuine treffers. Wanneer de binnenrand van de gegraveerde lijn een scorering raakt,
wordt de hoogste waarde van de twee zones toegekend.
Nev.c.2 Schotmaat voor schuine treffers

De schotmaat voor schuine treffers is vervaardigd uit vlak,doorschijnend plastic met
twee evenwijdige lijnen aan één zijde.
D) Bewuste (heimelijke) overtredingen
Nev.d.1 Bij een zichtbare overtreding van dit reglement (geweren, kledij, houding,coaching, etc.)
wordt een eerste maal een WAARSCHUWING gegeven om de schutter in de gelegenheid
te stellen de fout te herstellen. Indien mogelijk wordt de waarschuwing tijdens de training
of de proefschoten gegeven. Doet de schutter dit niet binnen de door de Jury opgelegde
tijdslimiet moeten twee (2) punten van zijn score worden afgetrokken. Herstelt de schutter
de fout nog steeds niet, moet hij gediskwalificeerd worden.
Nev.d.2 Bij een heimelijke overtreding van dit reglement, wanneer de schutter de fout opzettelijk
begaat, moet diskwalificatie opgelegd worden.
Nev.d.3 Wanneer een schutter een andere schutter op een onsportieve wijze hindert tijdens het
schieten, moeten twee (2) punten worden afgetrokken van zijn score. Bij herhaling moet
diskwalificatie opgelegd worden.
Nev.d.4 Wanneer een schutter wetens en willens valse inlichtingen verstrekt wanneer hem uitleg
wordt gevraagd over een incident, moeten twee (2) punten van zijn score worden
afgetrokken. In ernstige gevallen kan hij gediskwalificeerd worden.

E) Storingen
Nev.e.1 Storingen en geluidsproducerende uitrusting
Het gebruik van mobiele telefoons, walkie-talkies, biepers of gelijkaardige toestellen
door deelnemers, coaches of officiëlen binnen de wedstrijdzone, is verboden. Alle
mobiele telefoons enz. Moeten uitgeschakeld zijn.
Nev.e.2 Wedstrijdstoringen
Indien een schutter oordeelt dat hij werd gestoord tijdens het vuren van een schot, zal hij
zijn pistool in de langsrichting van de stand houden en onmiddellijk een Baancommissaris of
Jurylid verwittigen. Hij zal andere schutters niet storen.
Nev.e.3 Indien de eis terecht wordt bevonden:
a) Het schot (25 m Snelvuurpistool) moet geannuleerd worden en de schutter mag de reeks
herhalen.
b) De reeks (25 m Pistool en 25 m Superkaliber Pistool) moet geannuleerd worden en de
schuttter mag het schot herhalen en de reeks vervolledigen.
Nev.e.4 Indien de eis niet terecht wordt bevonden:
a) Indien de schutter zijn reeksen heeft beëindigd moet het schot of de reeks aan de schutter
toegekend worden.
b) Heeft de schutter zijn reeks niet beëindigd tengevolge de ingeroepen storing, mag hij zijn
reeks herhalen of vervolledigen. De score en de straffen zijn als volgt.
c) In de Discipline 25 m Snelvuurpistool mag de reeks herhaald worden en het totaal van de
schoten met de laagste waarde op elke schijf moet als score worden genoteerd.
d) In de Discipline 25 m Pistool en 25 m Superkaliber Pistool mag de reeks vervolledigd
worden en de score moet genoteerd worden.
e) twee (2) punten moeten bovendien afgetrokken worden van de score van de herhaalde
of vervolledigde reeksen.
f) In elke herhaalde reeks moeten de vijf (5) schoten naar het doel gevuurd worden. Elk niet
gevuurd schot of elk schot dat het doel niet raakt, moet genoteerd worden als misser.
F) Onderbrekingen
Nev.f.1 Onderbrekingen in 25 m. Disciplines en onderdelen
a) Indien het schieten onderbroken wordt voor technische of veiligheidsredenen (niet te
wijten aan een fout van de schutter).
b) Is de verlopen tijd meer dan 15 minuten moet de Jury één (1) bijkomende proefreeks van
vijf (5) schoten toestaan.
c) Wanneer een reeks wordt onderbroken in 25 m Snelvuurpistool moet die reeks geannuleerd en herhaald worden. De herhaalde reeks moet worden genoteerd en toegekend
aan de schutter.
d) In de disciplines 25 m Pistool en 25 m Superkaliber Pistool moet de onderbroken reeks
vervolledigd worden. De vervolledigde reeks moet genoteerd worden en aan de schutter
toegekend.
e) In het precisiegedeelte is de tijdslimiet één (1) minuut per schot voor elk schot dat moet
gevuurd worden om de reeks te vervolledigen.
G) Onjuiste Bevelen
Nev.g.1 Onjuiste bevelen bij 25 m disciplines.
a) Indien een schutter, tengevolge een onjuist bevel of een handeling van de baancommissaris,
niet klaar is om te vuren wanneer het bevel daartoe wordt gegeven, moet hij zijn
pistool naar de kogelvang gericht houden en zijn vrije hand opsteken en dit onmiddellijk na
de reeks melden aan de baancommissaris of een jurylid.

b) Indien de klacht terecht bevonden wordt, mag de schutter de reeks schieten.
c) Indien de klacht onterecht bevonden wordt, mag de schutter de reeks schieten maar wordt
bestraft met een aftrek van twee punten van de score van die reeks.
d) Het protest wordt niet aanvaard indien de schutter een schot heeft gevuurd na het onjuiste
bevel.
H) Tijden
Nev.h.1 Onjuiste Tijden
a) Meent een schutter dat te veel of te weinig tijd verstrijkt tussen het bevel bepaald in de
Regels en het oplichten van het groene licht of het voordraaien van de schijven, en dus
niet conform is met de voorgeschreven tijd in de Regels, moet hij zijn pistool naar de
kogelvang gericht houden en onmiddellijk de Baancommissaris of een Jurylid verwittigen
door zijn vrije hand op te steken. Hij mag de andere schutters niet storen.
b) Indien zijn klacht terecht bevonden wordt, mag de schutter zijn reeks herbeginnen.
c) Indien zijn klacht onterecht bevonden wordt, mag de schutter de reeks herbeginnen,
maar hij wordt bestraft met een aftrek van twee (2) punten van de score van die reeks.
d) Nadat een schutter het eerste schot van een reeks heeft gevuurd mag een dergelijke
klacht niet meer aanvaard worden.
e) Meent een schutter dat de tijd van de reeks te kort was, mag hij de baancommissaris
hiervan inlichten onmiddellijk na het beeindigen van de reeks.
f) De baancommissaris en/of de jury moeten het tijdsmechanisme (laten) nazien.
g) Wordt een onregelmatigheid vastgesteld, moet de reeks van de schutter die protesteerde
geannuleerd en herhaald worden.
h) Indien de klacht onterecht bevonden wordt, wordt de score van de reeks genoteerd en
aan de schutter toegekend.

Discipline 10 Historische wapens (Zwart Kruit)
10.1 Reglementering.

Voor alle categoriën met licentie.

Iedere FKPA schutter die met een welbepaald vuurwapen wenst deel te nemen, aan een der
onderstaande disciplines, kan zulks doen na een voorafgaande wapenkeuring door de wedstrijdleiding ter plaatse. Tegelijker tijd zal van het vuurwapen een individueel eenzelvigheids
formulier opgesteld worden
Vuurwapen Regels, toebehoren, wedstrijdorganisatie, resultaten en veiligheid zullen deze
zijn, die gevolgd worden door ISSF voor discipline 10. Eventueel aangevuld, voor sommige disciplines, met aanwijzingen uit de MILAC Regl. en van de geaccepteerde regelingen door ISSF.
Opgelet : Dit is een FKPA organizatie, andere organizaties kunnen andere aanpassingen hebben.
10.2 Wedstrijdtijd
30 minuten voor 13 schoten , 10 hoogste scores tellen .
10.3 Voorbereidingstijd
Aan de schutters moet vóór aanvang van de wedstrijd 10 minuten toegekend worden om
hun laatste voorbereidingen te treffen.
10.4 Resterende tijd
De Hoofd Baancommissaris moet de schutters van de resterende tijd inlichten zowel op tien (10)
als vijf (5) minuten voor het einde van de wedstrijdtijd.
10.5 Algemene Vereisten voor de Schietschijven.
Bij FKPA wedstrijden en kampioenschappen mogen alleen schietschijven gebruikt worden die
goedgekeurd zijn door de T.C. van FKPA Deze schietschijven mogen aan de voorkant geen enkel
herkenningsteken dragen, buiten de officiële opdruk. De achterkant dient alleen voor de noodzakelijke gegevens van, Voornaam, club, uur, serie, enz. De punten uitmaak wordt wel aan de
voorkant geschreven, alsook de verwittigingen en strafpunten.
Discipline 25 meters :
Discipline 50 meters :
Discipline 100 meters :
Schijf pistool
25meter precisie

Kuchenreuter, Mariette, Nagant, Colt, Comminazzo.
Vetterli( Falisse), Albini, Ancion, Comblain, Montigny.
Minie, Francotte, Withworth, Maximilian, Walkyrie.

10 ring
9 ring
8 ring
7 ring
6 ring

50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm

+ - 0,2 mm
+ - 0,4 mm
+ - 0,5 mm
+ - 1,0 mm
+ - 1,0 mm

5 ring
4 ring
3 ring
2 ring
1 ring

300 mm
350 mm
400 mm
450 mm
500 mm

+ - 1,0 mm
+ - 1,0 mm
+ - 2,0 mm
+ - 2,0 mm
+ - 2,0 mm

Binnentien : 25 mm (+ - 0,2 mm. ).
De dikte van de scorering is 0,2 tot 0,5 mm.
De minnimum zichtbare deel van de schijf : 520 x 520 mm.
De waarden van de scoreringen worden aangegeven met cijfers van ongeveer
10 mm hoog en 1 mm dik.
Ze moeten gemakkelijk leesbaar zijn met een normale telescoop op de
voorziene afstand.
De 10 ring is niet van een cijfer voorzien
10.6 De Schietschijven.
De kaarten worden overhandigd op het ogenblik dat de schutter zijn reeks gaat schieten. Elke
schutter is verplicht zijn kaarten te tellen. Nadien kan elke klacht wegens te weinig kaarten niet
meer aanvaard worden. De schutter krijgt voor elke kaart die er te weinig zou zijn onherroepelijk nullen.
10.7 Proefschijven.
Proefschieten is niet toegestaan
10.8 Uitmaak voor zwart kruit.
a) Wanneer de kaliber met meer dan de helft het hoger gelegen punt heeft doorboord,
bekomt men dat hoger punt.
b) Wanneer hij echter met meer dan de helft het lager gelegen punt heeft doorboord wordt
het lager gelegen punt toegekend.
c) Bij een echt twijfel geval wordt het in het voordeel van de sportschutter beslist.
10.9 Waardering der schietschijven.
a) De schotmaat mag slechts eenmaal in het schotgat gestoken worden.
b) Wanneer de uitmaker(s)een beslissing hebben genomen wordt de schotmaat verwijderd,
de beslissing genoteerd en onderlijnd met zoveel lijntjes als er personen bij betrokken waren,
dus 1-2 of 3.
c) Eenmaal een schot gewaardeerd en dat onderlijnd is, kan er niet meer op terug gekomen
worden en is de uitspraak onherroepelijk.
d) Een schot buiten de ringen wordt genoteerd als nul(0) en mag niet herschoten worden.
10.10 Akoestische bevelen en of fluitsignalen
De wedstrijd begint met het bevel ‘OPEN FIRE’ door middel van twee fluitsignalen of enig ander
akoestisch middel dat beter hoorbaar is..
Na het bevel ‘OPEN FIRE’ mogen de wapens geladen worden en, met medeweten van een
baancommissaris, mag een slaghoedje of een ketsschot afgevuurd worden.
De wedstrijd eindigt met het bevel ‘CEASE FIRE’ door middel van een lang fluitsignaal of
enig ander akoestisch middel dat beter hoorbaar is.
Het vuren moet onmiddellijk worden gestaakt en het wapen ontladen.
10.11 Wedstrijdschijfrichtlijnen
Voor de wedstrijden waarbij de precisieschijf gebruikt wordt kan per schutter twee
schijven naast mekaar en op gelijke hoogte opgesteld worden.
In één schijf dienen zes schoten te worden gevuurd, in de andere zeven schoten.
Een wedstrijd bestaat uit een reeks van dertien schoten in dertig minuten.
De tien schoten met de hoogste waarde tellen als score.

10.12 Wedstrijdschoten na het" STOP" bevel.
Wedstrijdschot(en) afgevuurd buiten de toegestane wedstrijdtijd worden gewaardeerd als nul.
10.13 Gelijke scores
Het hoogst aantal tienen, negens, achten, enz..
Zijn de gelijke scores dan nog niet opgeheven, dan moet aan de schutters dezelfde plaats
worden toegekend en moeten in alfabetische volgorde volgens familienaam van de schutter
geplaatst worden.
10.14 Kruisvuur.
a) Wanneer een schutter een proefschot afvuurt in een proefschijf van een andere schutter,
wordt hij hiervoor niet gestraft.
b) Wanneer een schutter een proefschot afvuurt in een wedstrijdschijf van een ander schutter,
zal hij min 2 strafpunten krijgen. Dit word afgetrokken op de eindscore.
c) Indien een schutter een wedstrijdschot afvuurt in een wedstrijdschijf van een andere schutter,
zal hij nul krijgen voor dat schot en mag dat schot niet herschoten worden.
d) Wanneer bij een schutter een kruisvuurschot door de uitmakers wordt herkend valt dit weg.
e) Indien geen kruisvuurschot kan gevonden of bepaald worden. Zal de schutter het schot als
zijn schot moeten aanvaarden. Wordt een kruisvuurschot gemeld, maar er kan niet uitgemaakt worden welk schot het kruisvuurschot is. Dan bekomt de schutter het schot met de.
hoogste waarde.
10.15 Haperingen
Bij een hapering door een fout bij het laden, zoals kogel geladen zonder kruit, twee kogels
geladen, en etcetera, moet de schutter een baancommissaris om toelating vragen om het schot
af te vuren zodat het niet wordt meegerekend als een van de toegelaten wedstrijdschoten.
Een hapering kan enkel door de schutter worden hersteld. Vereist de hapering de tussenkomst van een ander persoon, moet de schutter afzien van verdere deelname aan die
wedstrijd.
10.16 Vervanging van een vuurwapen
Wanneer een wapen stukgaat of niet meer werkt, mag de schutter het herstellen in de
wedstrijdtijd. Er wordt hem geen extratijd toegekend, noch wordt het gebruik van een
vervangwapen toegestaan. De schoten, niet gevuurd binnen de wedstrijdtijd, worden als
missers genoteerd.
10.17 Bijzondere veiligheidsregels voor historische wapens

Kruit
Enkel het gebruik van fabrieksvervaardigd zwart kruit is toegelaten.
Het gebruik van vervangmiddel(en) voor zwart kruit is verboden.
Kruit in bulk is aan de vuurlijn verboden.
De vooraf gewogen kruitladingen moeten in aparte, individuele houders bewaard
worden. Kruitflesjes met een maximale inhoud van 16,2 gram (grains) zijn toegelaten.
Kruit moet beschermt worden tegen direct zonlicht.

Lading
Om schade aan de loop te voorkomen moet de lading en het projectiel geplaatst
worden volgens de regels van de kunst. Proppen moeten vervaardigd zijn uit papier,
vezels of vilt. Proppen uit kunststof zijn verboden.
Kruitladingen mogen nooit de vooropgestelde maxima voor modern zwart kruit overschrijden.
Na het aanbrengen van de ladingen en projectielen moeten de kamers van revolvers
met vet afgedicht worden.

Musketten met vuursteenslot moeten geladen worden hetzij zonder slaghoed, met een
koperen of bronzen pin in het zundgat, hetzij met slaghoed doch met een lederen bedekking
over de voorzijde van de krul.
Hagel voor hagelgeweren mag enkel geladen worden door middel van éénschotsverpakking.

Lont

Tijdens het laden moet de brandende lont in een veilige houder bewaard worden.
Bij het vuren moet de lont gezekerd worden zodat ze niet rondvliegt bij het vuren.

Slaghoedjes
Slaghoedjes moeten beschermd worden tegen hitte en vonken.
Slechts een beperkte hoeveelheid mag naar de vuurlijn worden meegenomen en
tijdens het vuren moeten de dozen of bussen gesloten zijn.

Het Laden
Er mag nooit meer dan één patroon geladen worden.
Als een schutter meer patronen laadt dan toegelaten is, zal er 2 punten op zijn
eindscore in mindering gebracht worden. Indien dit nogmaals in dezelfde wedstrijd voorkomt,
wordt de sportschutter uitgesloten voor de betreffende wedstrijd.
Vuurwapens mogen slechts geladen worden op de vuurlijn en niet voordat het bevel of signaal
"laden" is gegeven. Ook de lader mag niet aangeraakt worden. De hantering van vuurwapens,
laders en munitie is ten strengste verboden als het baanpersoneel zich voor de vuurlijn bevindt.
Vooraleer het vuurwapen wordt ingepakt zal de baantoezichter er zich van vergewissen dat het
vuurwapen ontladen is.
De baantoezichter of de aangestelde die de bevelen geeft is verantwoordelijk voor het geven
van de bevelen " LADEN,START en STOP en ONTLADEN" en andere noodzakelijke bevelen. De
baantoezichters of de aangestelde moet er op toezien dat deze bevelen worden opgevolgd en
dat alle vuurwapens veilig worden gehanteerd. Elke schutter die een vuurwapen of lader
hanteert zonder toestemming van de baantoezichter na het bevel"STOP " kan onmiddellijk
uitgesloten worden.
Bij defect vuurwapen onmiddellijk de baantoezichter verwittigen, dit door middel van uw
hand op te steken zonder de andere schutters te hinderen. Het vuurwapen moet in de hand
gehouden worden en steeds naar het doel(voren) gericht blijven.
10.18 Diverse Bepalingen.
a) Voor alle niet nader in dit reglement genoemde aspecten van veiligheid, wedstrijdorganisatie,
schietriemen en wapencontrole gelden hier de desbetreffende bepalingen van het reglement
Milac., discipline 10 m. zwart kruit.
b) Reinigen van de loop tussen de schoten is hier toegestaan en wordt zelfs aangemoedigd,
vooral voor de geweerdisciplines.
c) Om toezicht te houden op de bepalingen onder de punten 10.19 a, b, c, en d. kan de wedstrijdleiding ten alle tijden overgaan tot een controle van de inhoud van tenminste 2 patronen,
willekeurig gekozen uit de reeks die de schutter voor zijn serie apart op de schiettafel heeft
klaargelegd. De schutter is bijgevolg verplicht steeds minstens 2 patronen meer mee te
brengen en klaar te leggen dan de 13 patronen die hij voor zijn serie nodig heeft. Hij dient al
deze patronen op de schiettafel klaar te leggen en mag slechts andere patronen uit zijn
schutterstas halen indien zulks uitdrukkelijk door de wedstrijdleiding wordt toegestaan.
(vb. in het geval er een patroon weigert af te gaan).
d) Aangezien sommige der gebruikte vuurwapens repeteergeweren zijn dient er opgemerkt te
worden dat al deze wapens als enkelschot vuurwapens in deze disciplines moeten gebruikt
worden. Het is dan ook verboden om van de repeteerinrichting gebruik te maken in deze
precisiedisciplines.
e) Indien het vuurwapen is uitgerust met een buismagazijn onder de loop, zoals de meeste
WINCHESTER-Types, moet men dit gebruiken als een enkelschot-geweer.
f) Het laden der achterlaadrevolvers geschiedt steeds met de loop gericht naar de schijven.
g) Op het ogenblik dat daartoe, zoals voor de andere vuurwapens in deze disciplines, door de wedstrijdleiding het signaal gegeven wordt. Achterlaadrevolvers voor deze discipline dienen
geladen te worden, zoals hun percussieverwanten, zijnde 5-5-3 kogels.
h) Dit reglement kan ten allen tijden worden aangepast. De aanpassingen, het verduidelijken enz.
Zullen steeds officieel bekend gemaakt worden.

10.19 Patronen-ALBINI-NAGANT-ZWART KRUIT.
a) Toegelaten zijn alle metalen eenheidspatronen voor zover zij naar oorsprong en ontwerp voor
een zwart kruit lading waren ontwikkeld en als zodanig werden gebruikt. Zover zij voldoen aan
de eisen van kogeltype en lading, zoals behandelt onder B en C en voor zover zij niet het
onderwerp uitmaken van specifieke beperkingen elders vermeld.
b) Het kogeltype is vrij voor zover het een type betreft dat conform is aan deze types zoals in de
originele munitie gebruikt werd. Moderne types zoals halfmantels en volmantels, alsook wadcutters en semi-wadcutters zijn uitgesloten. De kogels dienen in lood of loodlegering te zijn
gemaakt. Vb. Lino.
c) De ladingen moeten volledig bestaan uit industrieel vervaardigd zwart kruit. Zgn.duplexladingen
met rookloos kruit zijn ten strengste verboden, hun gebruik heeft onmiddellijke uitsluiting tot
gevolg. Als afdicht middel is het gebruik van metalen gaschecks en van plastieken "PATCHES"niet
toegelaten. De schutter is vrij het kogelvet en slaghoedjes te gebruiken die zijn voorkeur hebben,
evenwel met in achtneming van de elementaire veiligheidsregels van een veilige lading.
d) Zijn dus toegestaan, zo zij beantwoorden aan de bepalingen van de punten 10.19. A, B en C en
voor zover niet elders beperkingen worden opgelegd.
e) De patronen . 22 randvuur worden niet tot deze disciplines toegelaten.
10.20 Vuurwapens en hun Uitrusting bij ALBINI en NAGANT. (ZwartKruit).
a) In deze disciplines kunnen zowel originele vuurwapens als de replica's gebruikt worden.
b) Behoudens de bepalingen onder 10.1, 10.23, 10.24 en 10.25 dienen originele vuurwapens in
hun oorspronkelijke staat te worden gebruikt, zoals die sinds de bouw ongewijzigd zijn gebleven.
Herstellingen mogen slechts uitgevoerd worden aan de schroeven, veren, barsten in het hout,
enz. Men mag nooit een hoofddeel als loop, de kolf, de lade, het slot en afvuurmechanisme en
de richtmiddelen vervangen, tenzij zij door een origineel onderdeel, eigen aan elk wapentype.
c) De originele vuurwapens zullen gebruikt worden in een standaardversie, d.w.z. in een versie
zoals deze origineel in serie door de fabrieken werden vervaardigd, met inbegrip van de kalibers.
d) Speciale versies, in zover deze volledig origineel zijn en in goede documentatie als fabrieksproducten worden erkend zgn. "CUSTOM" versies der fabrieken zijn eveneens toegestaan.
e) Andere speciale- of afwijkende versies kunnen slechts toegelaten worden indien de schutter uit
degelijke documentatie met bewijs de echtheid en de originaliteit ervan kan aantonen.
f) Originele vuurwapens die aan de hand van mechanische afwijkingen in kaliber, twijfelachtige
details en proefmerken, bij gebrek aan ernstige documentatie twijfels oproepen zullen door de
wedstrijdleiding geweigerd worden.
g) Het spreekt vanzelf uit het voorgaande dat originele vuurwapens, die in latere tijden, belangrijke wijzingen ondergingen aan belangrijke onderdelen met de bedoeling ze aan te passen aan
een andere bestemming dan deze waarvoor ze normalerwijze waren voor zien, slechts kunnen
toegelaten worden indien ze in hun "NIEUWE" uiterlijk volledig beantwoorden aan de eisen
gesteld onder 10.1, 10.23 en 10.24., voor patronen zoals besproken onder punt 10.25. en indien
voldaan wordt aan alle bepalingen onder punt 10.20. Originele vuurwapens die in moderne
tijden aangepast werden om aan competitie te doen zijn bijgevolg niet toegelaten.
h) De gebruikte originele vuurwapens dienen in een dusdanige goede staat te verkeren, zodat er
zonder gevaar mee kan geschoten worden. Tevens moet opgemerkt worden dat patroonachterladers, originele of replica, in België voorzien dienen te zijn van een in ons land erkend proefmerk. Of in het andere geval in Luik door de Proefbank moeten zijn goedgekeurd. De schutter
zelf is hiervoor ten allen tijden verantwoordelijk en de wedstrijdleiding kan hierop ten allen
tijde een controle doen.
i) Zwart kruit handvuurwapens zijn onderworpen aan de wapenwet van 8 juni 2006. Ze worden
ingedeeld als vergunningsplichtige vuurwapens als er mee geschoten word. Een schutter kan
het vuurwapen laten registreren met een formulier van overdracht model 9 als het vuurwapen
voorkomt op de lijst van vuurwapens ontworpen voor het sportschieten. Als dit niet het geval
is dient de schutter een wapenvergunning aan te vragen bij de gouverneur.
10.21 Replica's.
a) De hier gebruikte replica's dienen een detailgetrouwe nabouw te zijn van de gelijkaardige
originele vuurwapens in hun historische periode, zoals bepaald onder de punten 10.20 a, b en c.
De gebruikte richtmiddelen en toerusting dienen conform te zijn aan deze die op de gelijkaar-

dige originele vuurwapens gebruikt werden.
b) De meeste achterladerreplicas (sharps, rollingblok, springfield M.1875 Colt sa en bisley e.d.)
zullen gewoonlijk beproefd zijn voor het verschieten van rookloos kruit. In zoverre zij vanuit
punt 10.20.g. beantwoorden aan de bepalingen in punten 10.1 en 10.23 en in zoverre zij patronen
verschieten die beantwoorden aan de bepalingen onder de punten 10.19 a, b, c en d zijn toegelaten tot deze disciplines.
c) Het spreekt vanzelf dat bij replica's ook andere kalibers toegelaten kunnen worden, dan deze
van de in serie gebouwde originelen. Men kan de hedendaagse fabrikanten niet verwijten, om
commercieel gezien, nog gangbare zwart kruit patronen te gebruiken i.p.v. deze die niet meer
verkrijgbaar zijn en of vrijwel niet herlaadbaar. (vb. UBERTI, HENRY RIFLE in 44-40 wcf i.p.v. de
originele .44 RIMFIRE). Voor zover deze patronen beantwoorden aan de bepalingen onder
punten 10.19.a, b, c en d worden replica's in die kalibers toegelaten.
10.22 Richtmiddelen.
a) De gebruikte richtmiddelen op de replica's dienen ten allen tijde conform te zijn aan deze gebruikt op gelijkaardige originelen in hun historische periode. Moderne hulpmiddelen zoals
optieken zijn niet toegelaten.
b) Een waterpas, aangebracht aan de tunnelkorrel van geweren, is toegestaan wanneer het een
wapen betreft in een versie waarop bij gelijkaardige originelen zulk middel werd aangewend.
(vb.CREEDMOOD-versies van SHARPS, ROLLING BLOK, enz.)
c) Het gebruik van een iris op de bril is toegelaten.
d) In het geval dat een diopter en een tunnelkorrel samen worden aangewend mag slechts een
van beide horizontaal verstelbaar zijn.
e) Een afwijking op de gedocumenteerde seriebouw getrouwe originele richtmiddelen kan slechts
toegelaten worden, indien het voorgelegde beantwoordt aan de bepalingen gesteld onder de
punten 10.20. a en b. Dit geldt zowel voor geweren als voor pistolen en revolvers.
10.23 Disciplines Geweer 50 m.
a) VETTERLI (FALISSE ).
Voorlader vrijgeweer, percussie, getrokken loop, vrijstaand, schijf C 50.
Voorlader dienstgeweer, percussie, getrokken loop, vrijstaand, schijf C 50.
Voorlader vrijgeweer steenslot, getrokken loop, vrijstaand, schijf C 50.
b) ALBINI (BBPA)
Achterlader geweer, alle categorieën, ingericht voor zwart kruit, metaalpatronen,
Vrijstaand, schijf C 50.
c) ANCION
Militair voorlaadgeweer, schijf C 50
d) MONTIGNY
Achterlaad papierpatronen, schijf C 50
e) COMBLAIN
Militair achterlaadgeweer, schijf C 50
10.24 Disciplines Geweer 100 m.
a) MAXIMILIEN (MILAC nr.2)
Voorlader Vrijgeweer, steenslot, liggend, gladde loop.
b) MINIE (MILAC nr.3)
Voorlader-Dienstgeweer, percussie, getrokken loop, liggend, min.kal. van 13,5mm. schijf C 50.
c) WHITWORTH (MILAC nr.4)
Voorlader geweer, percussie andere dan dienstgeweren, getrokken loop, liggend, schijf C 50.
d) WALKYRIE (MILAC nr.8)
Idem als WITHWORTH, maar exclusief voorbehouden aan dames.
e) FRANCOTTE

Vrij achterlaadgeweer
10.25 Disciplines Pistool en Revolver 25 m.
a) KUCHENREUTER
Voorlader-enkelschot, percussie, getrokken loop, vrijstaand, schijf C 50.
b) COMMINAZZO (MILAC nr.5)
Voorlader-enkelschot, pistool met steenslot of lont, gladde loop, vrijstaand, minimum
kaliber 11mm., schijf C 50.
c) MARIETTE
Percussie-revolver, replica, vrijstaand, schijf C 50.
d) COLT (MILAC nr.7)
Idem als MARIETTE, maar voorbehouden aan originele percussierevolvers.
e) NAGANT (ex.SMITH-WESSON BBPA)(Warnant).
Achterlaadrevolver of pistool, aangepast voor zwart kruit metaalpatronen, vrijstaand, schijf C 50.
10.26 Nog andere MOGELIJKE disciplines
DEVILLERS : Vuursteengeweer getrokken loop (50 meter) gewone kaart C 50
PIEPER : Vrij achterlaadgeweer (50 meter) gewone kaart C 50
CHARLIER : Vuursteenpistool getrokken loop (25 meter) gewone kaart C 50

Luchtpistool 400 pnt., discipline 11A.
Gewicht 1, 500 kg. maximum.
Trekkerdruk 0,500 kg. minimum.
Kaliber 4,5 mm.
Afstand 10 m.
11A.1 Wedstrijdprogramma 40 wedstrijdschoten vrijstaand, alle categoriën.
Totale wedstrijdtijd 1.15 uur, proefschieten voor het eerste wedstrijdschot inbegrepen.
Opgelet !! : Dit is een FKPA organizatie, andere organizaties kunnen aangepaste tijden hebben.
11A.2 Voorbereidingstijd
Aan de schutters moet vóór aanvang van de wedstrijd 10 minuten toegekend worden om
hun laatste voorbereidingen te treffen. Gedurende de Voorbereidingstijd moeten de proefschijven voorstaan.
11A.3 Resterende tijd
De Hoofd Baancommissaris moet de schutters van de resterende tijd inlichten zowel op
tien(10) als vijf (5) minuten voor het einde van de wedstrijdtijd.
11A.4 Algemene Vereisten voor de Schietschijven.
Bij FKPA wedstrijden en kampioenschappen mogen alleen schietschijven gebruikt worden die
goedgekeurd zijn door de T.C. van FKPA. Deze schietschijven mogen aan de voorkant geen
enkel herkenningsteken dragen, buiten de officiële opdruk. De achterkant dient alleen voor
de noodzakelijke gegevens van, Voornaam, club, uur, serie, enz. De punten uitmaak wordt wel
aan de voorkant geschreven, alsook de verwittigingen en strafpunten.
De geschoten wedstrijdkaarten moeten minstens zes(6)weken bijgehouden worden.
Zij kunnen steeds door de Technische Commissie opgevraagd worden.
De Luchtpistoolschijf

10 ring
9 ring
8 ring
7 ring
6 ring
5 ring

=
=
=
=
=
=

22,0mm
48,5mm
75,0mm
101,5mm
128,0mm
154,5mm

=
=
=
=
=
=

(+- 0,1 mm)
(+- 0,2 mm)
(+- 0,2 mm)
(+- 0,2 mm)
(+- 0,2 mm)
(+- 0,2 mm)

Binnentien = 11,0 mm (+- 0,1 mm)
Dikte ringen 0,1mm tot 0,2 mm.
Minimaal zichtbare afmeting schijf : 170 mm x 170 mm.

11A.5 De Schietschijven.
De kaarten worden overhandigd op het ogenblik dat de schutter zijn reeks gaat schieten. Elke
schutter is verplicht zijn kaarten te tellen. Nadien kan elke klacht wegens te weinig kaarten niet
meer aanvaard worden. De schutter krijgt voor elke kaart die er te weinig zou zijn onherroepelijk nullen.
11A.6 Proefschijven.
De proefschijven moeten duidelijk gemarkeerd worden door middel van een zwarte diagonale
streep in de rechter bovenhoek, duidelijk zichtbaar met het blote oog op de vereiste afstand
onder normale lichtomstandigheden.
11A.7 Uitmaak voor luchtdrukpistolen.
a) Hier heeft de schotmaat een overlapping of kraag bijgevolg is de uitmaak naar buiten.
b) Twijfelachtig geval. vb. Men schiet een NEGEN mogelijk een TIEN, dus is er twijfel. Wanneer men
de schotmaat in het schotgat heeft geplaatst, kijkt men met het rechteroog boven op de schotmaat en met het linkeroog naar de buitenste rand of kraag van de schotmaat. Als de schotmaatkraag de ring tussen de ACHT en de ZEVEN heeft doorboord, hij bijt in de ZEVEN dan is het
geschoten punt een NEGEN. Indien hij echter de ring tussen de ACHT en de ZEVEN wel heeft
doorboord, maar hij bijt evenwel niet in de ZEVEN of hij heeft de ring maar gedeeltelijk of
helemaal niet doorboord, dan is het geschoten punt een TIEN.
c) Als de schutter een twijfelachtige 1 of 2 schiet is de uitmaak enkel mogelijk door de schotmaat
langs de achterkant van de schijf in het schotgat te steken en men maakt naar binnen uit.
d) Als hij dan raakt is het hoger gelegen punt toegekend.
e) Zowel manueel als electronisch kan er uitgemaakt worden, enkel de uitmaak van de wedstrijdleiding is geldig.
11A.8 Waardering der schietschijven.
a) De schotmaat mag slechts eenmaal in het schotgat gestoken worden.
b) Wanneer de uitmaker(s)een beslissing hebben genomen wordt de schotmaat verwijderd,
de beslissing genoteerd en onderlijnd met zoveel lijntjes als er personen bij betrokken waren,
dus 1-2 of 3.
c) Eenmaal een schot gewaardeerd en dat onderlijnd is, kan er niet meer op terug gekomen
worden en is de uitspraak onherroepelijk.
d) Een schot buiten de ringen wordt genoteerd als nul(0) en mag niet herschoten worden.
11A.9 Wedstrijdschijf. (teveel schoten).
Wanneer een schutter op zijn wedstrijdschijf meer schoten afvuurt dan toegelaten is zal hij de
de eerste twee maal niet bestraft worden. Maar voor ieder schot dat hij daarna nog per wedstrijdschijf teveel afvuurt bekomt de schutter min 2 strafpunten op het wedstrijd totaal.
In overeenstemming met de teveel afgevuurde schoten, zal hij op de volgende wedstrijdschijf
minder schoten doen.
11A.10 Teveel Wedstrijdschoten.
Als de schutter meer wedstrijdschoten doet dan het programma voorschrijft, zal hij op die rozen
waar teveel schoten zijn, de schoten met de laagste waarden moeten aanvaarden. Dit in overeenstemming met het wedstrijdprogramma. Er worden hem 2 punten afgetrokken op het eindtotaal, voor elk schot dat te veel is afgevuurd.
11A.11 Wedstrijdschoten na het" STOP" bevel.
Wedstrijdschoten afgevuurd buiten de toegestane wedstrijdtijd worden geteld als nullen.
11A.12 Kruisvuur.
a) Wanneer een schutter een proefschot afvuurt in een proefschijf van een andere schutter,
wordt hij hiervoor niet gestraft.

b) Wanneer een schutter een proefschot afvuurt in een wedstrijdschijf van een ander schutter,
zal hij min 2 strafpunten krijgen. Dit word afgetrokken op de eindscore.
c) Indien een schutter een wedstrijdschot afvuurt in een wedstrijdschijf van een andere schutter,
zal hij nul krijgen voor dat schot en mag dat schot niet herschoten worden.
d) Wanneer bij een schutter een kruisvuurschot door de uitmakers wordt herkend valt dit weg.
e) Indien geen kruisvuurschot kan gevonden of bepaald worden. Zal de schutter het schot als zijn
schot moet aanvaarden. Wordt een kruisvuurschot gemeld, maar er kan niet uit gemaakt worden welk schot het kruisvuurschot is. Dan bekomt de schutter het schot met de hoogste waarde.
11A.13 Gelijke scores in het eindklassement van de tellende wedstrijden
Het hoogst aantal tienen, negens,achten, enz. in de laatst tellende wedstrijd.
Zijn de gelijke scores dan nog niet opgeheven moet aan de schutters dezelfde plaats worden
toegekend en moeten in alfabetische volgorde volgens familienaam van de schutter
geplaatst worden.
11A.14 Het Laden
Er mag nooit meer dan één projectiel geladen worden.
Als een schutter meer projectielen laadt dan toegelaten is, zal er 2 punten op zijn
eindscore in mindering gebracht worden. Indien dit nogmaals in dezelfde wedstrijd voorkomt,
wordt de schutter uitgesloten voor de betreffende wedstrijd.
Luchtdrukwapens mogen slechts geladen worden op de vuurlijn.
De hantering van luchtdrukwapens en munitie is ten strengste verboden als het baanpersoneel
zich voor de vuurlijn bevindt.
Vooraleer het luchtdrukwapen wordt ingepakt zal de schutter er zich van vergewissen
dat het luchtdrukwapen ontladen is.

Luchtpistool 200 pnt., discipline 11B.
Gewicht 1, 500 kg. maximum.
Trekkerdruk 0,500 kg. minimum.
Kaliber 4,5 mm.
Afstand 10 m.
11B.1 Wedstrijdprogramma 20 wedstrijdschoten vrijstaand, alle categoriën.
Totale wedstrijdtijd 0.45u., proefschieten voor het eerste wedstrijdschot inbegrepen.
11B.2 Algemene Vereisten voor de Schietschijven.
Bij FKPA wedstrijden en kampioenschappen mogen alleen schietschijven gebruikt worden die
goedgekeurd zijn door de T.C. van FKPA. Deze schietschijven mogen aan de voorkant geen
enkel herkenningsteken dragen, buiten de officiële opdruk. De achterkant dient alleen voor
de noodzakelijke gegevens van, Voornaam, club, uur, serie, enz. De punten uitmaak wordt
wel aan de voorkant geschreven, alsook de verwittigingen en strafpunten.
De geschoten wedstrijdkaarten moeten minstens zes(6)weken bijgehouden worden.
Zij kunnen steeds door de Technische Commissie opgevraagd worden.
De Luchtpistoolschijf

10 ring
9 ring
8 ring
7 ring
6 ring
5 ring

=
=
=
=
=
=

22,0mm
48,5mm
75,0mm
101,5mm
128,0mm
154,5mm

=
=
=
=
=
=

(+- 0,1 mm)
(+- 0,2 mm)
(+- 0,2 mm)
(+- 0,2 mm)
(+- 0,2 mm)
(+- 0,2 mm)

Binnentien = 11,0 mm (+- 0,1 mm)
Dikte ringen 0,1mm tot 0,2 mm.
Minimaal zichtbare afmeting schijf : 170 mm x 170 mm.
11B.3 De Schietschijven.
De kaarten worden overhandigd op het ogenblik dat de schutter zijn reeks gaat schieten. Elke
schutter is verplicht zijn kaarten te tellen. Nadien kan elke klacht wegens te weinig kaarten
niet meer aanvaard worden. De schutter krijgt voor elke kaart die er te weinig zou zijn onherroepelijk nullen.

11B.4 Uitmaak voor luchtdrukpistolen.
a) Hier heeft de schotmaat een overlapping of kraag bijgevolg is de uitmaak naar buiten.
b) Twijfelachtig geval. vb. Men schiet een NEGEN mogelijk een TIEN, dus is er twijfel. Wanneer
men de schotmaat in het schotgat heeft geplaatst, kijkt men met het rechteroog boven op de
schotmaat en met het linkeroog naar de buitenste rand of kraag van de schotmaat. Als de
schotmaatkraag de ring tussen de ACHT en de ZEVEN heeft doorboord, hij bijt in de ZEVEN
dan is het geschoten punt een NEGEN. Indien hij echter de ring tussen de ACHT en de ZEVEN
wel heeft doorboord, maar hij bijt evenwel niet in de ZEVEN of hij heeft de ring maar gedeeltelijk of helemaal niet doorboord, dan is het geschoten punt een TIEN.
c) Als de schutter een twijfelachtige 1 of 2 schiet is de uitmaak enkel mogelijk door de schotmaat
langs de achterkant van de schijf in het schotgat te steken en men maakt naar binnen uit.
d) Als hij dan raakt is het hoger gelegen punt toegekend.
e) Zowel manueel als electronisch kan er uitgemaakt worden, enkel de uitmaak van de wedstrijdleiding is geldig.
11B.5 Waardering der schietschijven.
a) De schotmaat mag slechts eenmaal in het schotgat gestoken worden.
b) Wanneer de uitmaker(s)een beslissing hebben genomen wordt de schotmaat verwijderd,
de beslissing genoteerd en onderlijnd met zoveel lijntjes als er personen bij betrokken waren,
dus 1-2 of 3.
c) Eenmaal een schot gewaardeerd en dat onderlijnd is, kan er niet meer op terug gekomen
worden en is de uitspraak onherroepelijk.
d) Een schot buiten de ringen wordt genoteerd als nul(0) en mag niet herschoten worden.
11B.6 Proefschijven.
De proefschijven moeten duidelijk gemarkeerd worden door middel van een zwarte diagonale
streep in de rechter bovenhoek, duidelijk zichtbaar met het blote oog op de vereiste afstand
onder normale lichtomstandigheden.
11B.7 Wedstrijdschijf. (teveel schoten).
Wanneer een schutter op zijn wedstrijdschijf meer schoten afvuurt dan toegelaten is zal hij de
de eerste twee maal niet bestraft worden. Maar voor ieder schot dat hij daarna nog per wedstrijdschijf teveel afvuurt bekomt de schutter min 2 strafpunten op het wedstrijd totaal.
In overeenstemming met de teveel afgevuurde schoten, zal hij op de volgende wedstrijdschijf
minder schoten doen.
11B.8 Teveel Wedstrijdschoten.
Als de schutter meer wedstrijdschoten doet dan het programma voorschrijft, zal hij op die
rozen waar teveel schoten zijn, de schoten met de laagste waarden moeten aanvaarden.
Dit in overeenstemming met het wedstrijdprogramma. Er worden hem 2 punten afgetrokken
op het eindtotaal, voor elk schot dat te veel is afgevuurd.
11B.9 Wedstrijdschoten na het" STOP" bevel.
Wedstrijdschoten afgevuurd buiten de toegestane wedstrijdtijd worden geteld als nullen.
11B.10 Kruisvuur.
a) Wanneer een schutter een proefschot afvuurt in een proefschijf van een andere schutter,
wordt hij hiervoor niet gestraft.
b) Wanneer een schutter een proefschot afvuurt in een wedstrijdschijf van een ander schutter,
zal hij min 2 strafpunten krijgen. Dit word afgetrokken op de eindscore.
c) Indien een schutter een wedstrijdschot afvuurt in een wedstrijdschijf van een andere schutter,
zal hij nul krijgen voor dat schot en mag dat schot niet herschoten worden.
d) Wanneer bij een schutter een kruisvuurschot door de uitmakers wordt herkend valt dit weg.
e) Indien geen kruisvuurschot kan gevonden of bepaald worden. Zal de schutter het schot als zijn
schot moet aanvaarden. Wordt een kruisvuurschot gemeld, maar er kan niet uit gemaakt worden welk schot het kruisvuurschot is. Dan bekomt de schutter het schot met de hoogste waarde.

11B.11 Gelijke scores in het eindklassement van de tellende wedstrijden
Het hoogst aantal tienen, negens,achten, enz. in de laatst tellende wedstrijd.
Zijn de gelijke scores dan nog niet opgeheven moet aan de schutters dezelfde plaats worden
toegekend en moeten in alfabetische volgorde volgens familienaam van de schutter
geplaatst worden.
11B.12 Het Laden
Er mag nooit meer dan één projectiel geladen worden.
Als een schutter meer projectielen laadt dan toegelaten is, zal er 2 punten op zijn
eindscore in mindering gebracht worden. Indien dit nogmaals in dezelfde wedstrijd voorkomt,
wordt de schutter uitgesloten voor de betreffende wedstrijd.
Luchtdrukwapens mogen slechts geladen worden op de vuurlijn.
De hantering van luchtdrukwapens en munitie is ten strengste verboden als het baanpersoneel
zich voor de vuurlijn bevindt.
Vooraleer het luchtdrukwapen wordt ingepakt zal de schutter er zich van vergewissen
dat het luchtdrukwapen ontladen is.

Luchtpistool Opgelegd, discipline 11.O.
Voor alle categorieën
Gewicht 1, 500 kg. maximum.
Trekkerdruk 0,500 kg. minimum.
Kaliber 4,5 mm.
Afstand 10 m.
11O.1 Wedstrijdprogramma 40 wedstrijdschoten Opgelegd, alle categoriën.
Totale wedstrijdtijd 1.15 uur, proefschieten voor het eerste wedstrijdschot inbegrepen.
Opgelet !! : Dit is een FKPA organizatie, andere organizaties kunnen aangepaste tijden hebben.
11O.2 Voorbereidingstijd
Aan de schutters moet vóór aanvang van de wedstrijd 10 minuten toegekend worden om
hun laatste voorbereidingen te treffen. Gedurende de Voorbereidingstijd moeten de proefschijven voorstaan.
11O.3 Resterende tijd
De Hoofd Baancommissaris moet de schutters van de resterende tijd inlichten zowel op
tien(10) als vijf (5) minuten voor het einde van de wedstrijdtijd.
11O.4 10 m Luchtpistool
a) Het pistool mag de schietsteun enkel raken met de onderzijde van de kolf.

b) Geen enkel lichaamsdeel mag de schietsteun of de schiettafel raken.en de vrije hand mag
niet boven de gordel worden gehouden of geplaatst,
11O.5 Afmetingen en bepalingen voor de schietsteun op de schiettafel.
Onderhavige afmetingen en bepalingen zijn geldig voor alle pistoolsteunen.
De schietsteun moet verplaatsbaar zijn en mag niet meer dan drie (3)
steunpunten op de schiettafel hebben. De afstandtussen de steunpunten
mag niet meer zijn dan 30 cm, gemeten vanuit elk steunpunt en mag geen
grondvlak hebben van meer dan 30 cm x 30 cm.

11O.6 Afmetingen en bepalingen voor de schietsteun op de grond.
De schietsteun moet verplaatsbaar zijn en mag niet meer dan drie (3)
steunpunten op de grond hebben. De afstand tussen de steunpunten
mag niet meer zijn dan 50 cm, gemeten vanuit elk steunpunt en mag geen
grondvlak hebben van meer dan 50 cm x 50 cm.

11O.7 Algemene Vereisten voor de Schietschijven.
Bij FKPA wedstrijden en kampioenschappen mogen alleen schietschijven gebruikt worden die
goedgekeurd zijn door de T.C. van FKPA. Deze schietschijven mogen aan de voorkant geen
enkel zakelijke gegevens van, Voornaam, club, uur, serie, enz. De punten uitmaak wordt wel
aan de voorkant geschreven, alsook de verwittigingen en strafpunten.
De geschoten wedstrijdkaarten moeten minstens zes(6)weken bijgehouden worden.
Zij kunnen steeds door de Technische Commissie opgevraagd worden.
De Luchtpistoolschijf

10 ring
9 ring
8 ring
7 ring
6 ring
5 ring

=
=
=
=
=
=

22,0mm
48,5mm
75,0mm
101,5mm
128,0mm
154,5mm

=
=
=
=
=
=

(+- 0,1 mm)
(+- 0,2 mm)
(+- 0,2 mm)
(+- 0,2 mm)
(+- 0,2 mm)
(+- 0,2 mm)

Binnentien = 11,0 mm (+- 0,1 mm)
Dikte ringen 0,1mm tot 0,2 mm.
Minimaal zichtbare afmeting schijf : 170 mm x 170 mm.
11O.8 De Schietschijven.
De kaarten worden overhandigd op het ogenblik dat de schutter zijn reeks gaat schieten.
Elke schutter is verplicht zijn kaarten te tellen. Nadien kan elke klacht wegens te weinig
kaarten niet meer aanvaard worden. De schutter krijgt voor elke kaart die er te weinig zou
zijn onherroepelijk nullen.
11O.9 Proefschijven.
De proefschijven moeten duidelijk gemarkeerd worden door middel van een zwarte diagonale
streep in de rechter bovenhoek, duidelijk zichtbaar met het blote oog op de vereiste afstand
onder normale lichtomstandigheden.

11O.10 Uitmaak voor luchtdrukpistolen.
a) Hier heeft de schotmaat een overlapping of kraag bijgevolg is de uitmaak naar buiten.
b) Twijfelachtig geval. vb. Men schiet een NEGEN mogelijk een TIEN, dus is er twijfel. Wanneer
men de schotmaat in het schotgat heeft geplaatst, kijkt men met het rechteroog boven op
de schotmaat en met het linkeroog naar de buitenste rand of kraag van de schotmaat. Als
de schotmaatkraag de ring tussen de ACHT en de ZEVEN heeft doorboord, hij bijt in de ZEVEN
dan is het geschoten punt een NEGEN. Indien hij echter de ring tussen de ACHT en de ZEVEN
wel heeft doorboord, maar hij bijt evenwel niet in de ZEVEN of hij heeft de ring maar gedeeltelijk of helemaal niet doorboord, dan is het geschoten punt een TIEN.
c) Als de schutter een twijfelachtige 1 of 2 schiet is de uitmaak enkel mogelijk door de schotmaat
langs de achterkant van de schijf in het schotgat te steken en men maakt naar binnen uit.
d) Als hij dan raakt is het hoger gelegen punt toegekend.
e) Zowel manueel als electronisch kan er uitgemaakt worden, enkel de uitmaak van de wedstrijdleiding is geldig.
11O.11 Waardering der schietschijven.
a) De schotmaat mag slechts eenmaal in het schotgat gestoken worden.
b) Wanneer de uitmaker(s)een beslissing hebben genomen wordt de schotmaat verwijderd,
de beslissing genoteerd en onderlijnd met zoveel lijntjes als er personen bij betrokken waren,
dus 1-2 of 3.
c) Eenmaal een schot gewaardeerd en dat onderlijnd is, kan er niet meer op terug gekomen
worden en is de uitspraak onherroepelijk.
d) Een schot buiten de ringen wordt genoteerd als nul(0) en mag niet herschoten worden.
11O.12 Wedstrijdschijf. (teveel schoten).
Wanneer een schutter op zijn wedstrijdschijf meer schoten afvuurt dan toegelaten is zal hij de
de eerste twee maal niet bestraft worden. Maar voor ieder schot dat hij daarna nog per wedstrijdschijf teveel afvuurt bekomt de schutter min 2 strafpunten op het wedstrijd totaal.
In overeenstemming met de teveel afgevuurde schoten, zal hij op de volgende wedstrijdschijf
minder schoten doen.
11O.13 Teveel Wedstrijdschoten.
Als de schutter meer wedstrijdschoten doet dan het programma voorschrijft, zal hij op die
rozen waar teveel schoten zijn, de schoten met de laagste waarden moeten aanvaarden.
Dit in overeenstemming met het wedstrijdprogramma. Er worden hem 2 punten afgetrokken
op het eindtotaal, voor elk schot dat te veel is afgevuurd.
11O.14 Wedstrijdschoten na het" STOP" bevel.
Wedstrijdschoten afgevuurd buiten de toegestane wedstrijdtijd worden geteld als nullen.
11O.15 Kruisvuur.
a) Wanneer een schutter een proefschot afvuurt in een proefschijf van een andere schutter,
wordt hij hiervoor niet gestraft.
b) Wanneer een schutter een proefschot afvuurt in een wedstrijdschijf van een ander schutter,
zal hij min 2 strafpunten krijgen. Dit word afgetrokken op de eindscore.
c) Indien een schutter een wedstrijdschot afvuurt in een wedstrijdschijf van een andere schutter,
zal hij nul krijgen voor dat schot en mag dat schot niet herschoten worden.
d) Wanneer bij een schutter een kruisvuurschot door de uitmakers wordt herkend valt dit weg.
e) Indien geen kruisvuurschot kan gevonden of bepaald worden. Zal de schutter het schot als
zijn schot moet aanvaarden. Wordt een kruisvuurschot gemeld, maar er kan niet uit gemaakt
worden den welk schot het kruisvuurschot is. Dan bekomt de schutter het schot met de
hoogste waarden.

11O.16 Gelijke scores in het eindklassement van de tellende wedstrijden
Het hoogst aantal tienen, negens,achten, enz. in de laatst tellende wedstrijd.
Zijn de gelijke scores dan nog niet opgeheven moet aan de schutters dezelfde plaats worden
toegekend en moeten in alfabetische volgorde volgens familienaam van de schutter
geplaatst worden.
11O.17 Het Laden
Er mag nooit meer dan één projectiel geladen worden.
Als een schutter meer projectielen laadt dan toegelaten is, zal er 2 punten op zijn
eindscore in mindering gebracht worden. Indien dit nogmaals in dezelfde wedstrijd voorkomt,
wordt de sportschutter uitgesloten voor de betreffende wedstrijd.
Luchtdrukwapens mogen slechts geladen worden op de vuurlijn.
De hantering van luchtdrukwapens en munitie is ten strengste verboden als het baanpersoneel zich voor de vuurlijn bevindt.
Vooraleer het luchtdrukwapen wordt ingepakt zal de schutter er zich van vergewissen
dat het luchtdrukwapen ontladen is.

Snelvuurpistool, discipline 12.

Voor alle categoriën met licentie.

Gewicht 1,260 kg maximum.
Trekkerdruk vrij.
Kaliber . 22 randvuur, en zowel LR en short.
Afstand 25m.
12.1 Veiligheid

Oog- en oorbescherming is aangeraden.

12.2 Algemene Vereisten voor de Schietschijven.
Bij FKPA wedstrijden en kampioenschappen mogen alleen schietschijven gebruikt worden die
goedgekeurd zijn door de T.C. van FKPA. Deze schietschijven mogen aan de voorkant geen enkel
herkenningsteken dragen, buiten de officiële opdruk. De achterkant dient alleen voor de noodzakelijke gegevens van, Voornaam, club, uur, serie, enz. De punten uitmaak wordt wel aan de
voorkant geschreven, alsook de verwittigingen en strafpunten.
De Snelvuurschijf.

10 ring
100 mm + - 0,4 mm
7 ring
340 mm + - 1,0 mm
9 ring
180 mm + - 0,6 mm
6 ring
420 mm + - 2,0 mm
8 ring
260 mm + - 1,0 mm
5 ring
500 mm + - 2,0 mm
Binnentien : 50 mm ( + - 0,2 mm ).
Dikte van de scoreringen : 0,5 tot 1,0 mm.
De waarde van de scoreringen worden aangegeven met cijfers van ongeveer
5 mm hoog en 0,5 mm dik.
De 10- ring is niet voorzien van een cijfer
Links en rechts van het schijfmidden is een witte, horizontale miklijn
aangebracht van 125 mm lang en 5 mm dik.
12.5 Het meten van de totale afmetingen van het wapen.
a) De totale afmetingen van het wapen zijn in zover beperkt dat het geheel moet passen in een
rechthoekige doos met inwendige afmetingen van 420 x 200 x 50 mm.
Een afwijking van + 1,0 mm - 0,0 mm in de afmetingen van de doos is toegestaan.
De lader moet niet aangebracht zijn voor controle in de doos
b) De looplengte wordt als volgt gemeten
Halfautomatisch Pistool
Revolver

van de loopmond tot het uitwerpvenster(loop + kamer)
de loop alleen (trommel niet inbegrepen)

12.6 Houding

De schutter moet vrij staan, zonder steun, met beide voeten en/of schoenen volledig in het
schietpunt. Pistolen mogen met slechts één hand vastgehouden en afgevuurd worden,
De pols moet zichtbaar vrij van enige steun zijn.
Het vuren in het snelvuur moet beginnen vanuit de klaarstaande houding.
In deze houding moet de arm waarmee gevuurd wordt, naar beneden wijzen onder een hoek
niet groter dan 45° met een vertikale lijn, maar mag het pistool niet naar de grond gericht zijn
voor de voorste rand van het schietpunt.
De arm moet zichtbaar onbeweeglijk in deze houding blijven, tot de schijf verschijnt.
Indien een schutter zijn arm te vroeg naar boven brengt, moet hij een waarschuwing krijgen
en de reeks moet genoteerd en herhaald worden.
In deze discipline Snelvuurpistool wordt aan de schutter het schot met de laagste waarde
op elke schijf toegekend.
Wordt de fout herhaald in hetzelfde onderdeel van 30 schoten, moet dezelfde procedure
toegepast worden en de schutter wordt gestraft met een aftrek van twee punten van zijn score.
Bij een derde overtreding van deze regel moet de schutter gediskwalificeerd worden.
12.7 Wedstrijdprogramma 2 delen van 30 schoten.
1° deel:

2 x 5 wedstrijdschoten telkens in 8 sec.
2 x 5 wedstrijdschoten telkens in 6 sec.
2 x 5 wedstrijdschoten telkens in 4 sec.
Met vooraf één reeks van 5 proefschoten in 8 seconden.
Met vooraf één reeks van 5 proefschoten in 8 seconden.
2° deel: Hetzelfde als het 1° deel.
Opgelet : Dit is een FKPA organizatie, andere organizaties kunnen andere aanpassingen hebben.
12.8 Voorbereidingstijd voor aanvang van de wedstrijd.
25 m Snelvuuronderdelen

3 minuten

12.9 Baankijkers
Het gebruik van een kijker die niet aan het pistool is, is toegelaten.
12.10 Het Laden
Bij deze discipline met lader of trommel mag er nooit meer dan vijf(5)patronen geladen worden.
Als een schutter meer patronen laadt dan toegelaten is, zal er 2 punten op zijn eindscore in
mindering gebracht worden. Indien dit nogmaals in dezelfde wedstrijd voorkomt,wordt de
schutter uitgesloten voor de betreffende wedstrijd. Maximum één lader(pistool) is toegelaten.
Vuurwapens mogen slechts geladen worden op de vuurlijn en niet voordat het bevel of signaal
"laden" is gegeven. Ook de lader mag niet aangeraakt worden. De hantering van vuurwapens,
laders en munitie is ten strengste verboden als het baanpersoneel zich voor de vuurlijn bevindt.
Vooraleer het vuurwapen wordt ingepakt zal de baantoezichter er zich van vergewissen dat het

vuurwapen ontladen is. Het is verboden onverpakte vuurwapens te transporteren.
De baantoezichter of aangestelde die de bevelen geeft is verantwoordelijk voor het geven van
de bevelen "LADEN, OPGELET, START en STOP en ONTLADEN" en andere noodzakelijke bevelen.
De baantoezichters of de aangestelde moet er op toezien dat deze bevelen worden opgevolgd
en dat alle vuurwapens veilig worden gehanteerd. Elke schutter die een vuurwapen of lader
hanteert zonder toestemming van de baantoezichter na het bevel"STOP " kan onmiddellijk
uitgesloten worden.
Bij defect vuurwapen onmiddellijk de baantoezichter verwittigen, dit door middel van uw
hand op te steken zonder de andere schutters te hinderen. Het vuurwapen moet in de hand
gehouden worden en steeds naar het doel(voren) gericht blijven.
12.11 Bevelen
Alvorens de Baancommissaris het bevel “LADEN” geeft, moet hij de tijd van de reeks
aankondigen (zoals “ACHT (8) SECONDEN REEKS” of “ZES (6) SECONDEN REEKS”,
etc.) of de tijd van de reeks moet op enigerlei wijze aangegeven worden, zoals door gebruik
van genummerde borden, van voldoende grootte, waarneembaar door de schutter.
Wanneer de Baancommissaris het bevel “LADEN” geeft moeten de schutters zich
onmiddellijk klaarmaken voor hun reeks binnen één (1) minuut.
Wanneer één (1) minuut verlopen is zal de Baancommissaris volgende bevelen geven:
“OPGELET”

De schijven moeten weggedraaid worden.

a) Voor elke reeks moet de schutter de arm laten zakken en de klaarstaande houding aannemen.
b) De schijven moeten dan voordraaien na een tijdspanne van drie (3) seconden (+ 1 seconde).
c) Bij elke reeks moet de schutter vijf (5) schoten vuren. De pistolen mogen omhoog gebracht
worden op het ogenblik dat de schijven beginnen voordraaien.
d) Een reeks wordt aanzien als begonnen na het bevel “OPGELET”. Elk schot daarna gevuurd
zal als wedstrijdschot worden genoteerd.
e) Wedstrijdschoten afgevuurd buiten de toegestane wedstrijdtijd worden geteld als nullen.
12.12 Ontladen
Zodra de reeks of het onderdeel beëindigd is moet het bevel “ONTLADEN” gegeven worden.
In ieder geval moet de schutter zijn pistool ontladen onmiddellijk na het beëindigen van een
reeks (tenzij bij hapering van het pistool) of wanneer het hem wordt opgedragen.
12.13 Storingen(zie ook aparte lijst aanvulling nevenreglementen).
Het gebruik van geluidsproducerende uitrusting zoals mobiele telefoons, walkie-talkies, biepers
of gelijkaardige toestellen binnen de wedstrijdzone is voor iedereen verboden.
Alle geluidsproducerende toestellen moeten uitgeschakeld zijn.
12.14 Onderbrekingen(zie ook aparte lijst aanvulling nevenreglementen).
12.15 Te veel schoten gevuurd
a) Indien een schutter meer wedstrijdschoten op een schijf vuurt dan vereist door het
programma, of meer dan één schot bij het voordraaien van de schijf in een snelvuurreeks,
moet(en) de hoogste schotwaarde(n) van dat doel worden afgetrokken en genoteerd als
misser(s). Bovendien moeten twee (2) punten afgetrokken worden van die reeks voor elk
boventallig schot. Deze straf wordt opgelegd bovenop de aftrek van twee (2) punten die
kan opgelegd worden.
b) Indien een schutter meer proefschoten vuurt dan voorzien door het programma, of die
toegelaten zijn door de Baancommissaris of de Jury, zal hij voor elk boventallig proefschot
bestraft worden met een aftrek van twee (2) punten van de eerste reeks van zijn wed-.
strijdscore Deze bestraffing wordt toegepast bovenop een aftrek van twee (2) punten die
kan worden opgelegd indien de schutter met meer dan vijf (5) patronen laadt.

12.16 Te vroeg en te laat afgevuurde schoten.
Elk schot, onvrijwillig gevuurd nadat het bevel ‘LADEN’ werd gegeven, maar voor een wedstrijdreeks is begonnen, moet niet als wedstrijdschot worden genoteerd, maar de schutter
wordt bestraft met een aftrek van twee punten van de eerstvolgende wedstrijdreeks. Deze
straf wordt niet toegepast in de proefreeks.
De schutter die het schot vuurt, mag niet verdergaan maar moet wachten tot de andere
schutters de reeks hebben beeindigd om dan de baancommissaris te verwittigen alsof hij
een hapering had. De baancommissaris zal hem dan toelaten de reeks verder te zetten en
te herhalen samen met de volgende normale reeks. De laatste reeks zal onmiddellijk volgen
nadat de andere schutters hun reeks(en) hebben beeindigd. Wordt deze procedure niet
gevolgd, en de schutter zet de originele reeks verder, zal het onvrijwillige schot genoteerd
worden als misser.
12.17 Onjuiste bevelen(zie ook apart lijst aanvulling nevenreglementen).
12.18 Haperingen.
1 per gedeelte. Een gedeelte is 30 schot
a) Bij een geldige hapering moet de volgende procedure gevolgd worden:
De gevuurde schoten worden genoteerd en de reeks mag herhaald worden.
In een herhalingsreeks moet de schutter de vijf (5) schoten naar de doelen vuren
tenzij een nieuwe hapering optreedt. Alle niet gevuurde schoten of schoten die
bij de herhaling de schijf niet raken, moeten als misser(s) (nul) genoteerd worden.
Indien een tweede hapering optreedt mag de schutter de reeks niet herhalen
en alleen de treffers worden genoteerd. De schutter mag zijn reeks verder zetten.
Bij een ongeldige hapering zal elk niet gevuurd schot genoteerd worden als misser (nul).
Herschieten of vervolledigen is niet toegelaten. Enkel de waarde van de gevuurde schoten
zullen aan de schutter worden toegekend. De schutter mag het vervolg van de wedstrijd
verderzetten.
b) Bij het snelvuur gedeelte op de proefschijf.
Als een hapering word ingeroepen, zal deze niet tellen als eerste hapering in dat wedstrijdgedeelte. De schutter mag zijn proefreeks verder afwerken op een vast voorgedraaide schijf
gedurende twee(2)minuten.
12.19 Geldige haperingen
Een patroon gaat niet af.
Een kogel of projectiel blijft in de loop zitten.
Wapen gaat niet af, ondanks de trekker werd overgehaald.
De uittrekker trekt de huls niet uit.
Het wapen vuurt in buien (maxims) zonder dat de trekker gelost wordt.
Onmiddellijk stoppen met vuren, men mag met dat pistool niet verder schieten.
Indien de gevuurde schoten de schijf raakten, worden de hoger gelegen schoten genegeerd.
De schuif klemt of de lege huls werd niet uitgeworpen.
12.20 Ongeldige haperingen
De schutter heeft het sluitstuk, het mechanisme of de veiligheidspal aangeraakt, of een ander
persoon heeft het pistool aangeraakt voor het door de baancommissaris werd nagezien.
De veiligheidspal werd niet afgezet;
De schutter heeft zijn pistool niet geladen;
De schutter heeft minder patronen geladen dan voorgeschreven;
De schutter liet de trekker niet ver genoeg terugkeren na het vorige schot;
Het pistool werd met verkeerde munitie geladen;
De lader werd niet correct ingebracht of viel uit het pistool tijdens het schieten, behalve
wanneer dit te wijten is aan schade aan het mechanisme;

De hapering is te wijten aan een oorzaak die normaal door de schutter kon vermeden worden.
Dit is eveneens van toepassing indien een hulzenvanger gebruikt wordt.
12.21 Het Oplossen van Haperingen.
Wanneer twee banen worden gebruikt, zal de sportschutter op baan A, moeten wachten tot
de schutter van baan B zijn zelfde reeks geschoten heeft.
12.22 Uitmaak van deze kogeldiscipline en waardering der schietschijven.

a)
b)
c)
d)

Bij deze discipline wordt naar de binnenkant uitgemaakt. Raakt de schotmaat het hoger
gelegen punt, wordt dit hogere punt toegekend.
De schotmaat mag slechts eenmaal in het schotgat gestoken worden.
Wanneer de uitmaker(s)een beslissing hebben genomen wordt de schotmaat verwijderd,
de beslissing genoteerd en onderlijnd met zoveel lijntjes als er personen bij betrokken waren,
dus 1-2 of 3. Het afroepen of noteren van de schoten begint altijd met de hoogste waarde.
Eenmaal een schot gewaardeerd en dat onderlijnd is, kan er niet meer op terug gekomen
worden en is de uitspraak onherroepelijk.
Een schot buiten de ringen wordt genoteerd als nul(0) en mag niet herschoten worden.

12.23 Het aanwijzen (schotindicators).
In de discipline 12 nadat men in het snelvuur eerst de punten waarden heeft genoteerd, worden
de schotaanduiders in de schotgaten gestoken. De 10 wordt aangegeven met de rode zijde naar
de schutter, alle anderen met de witte zijde. De diameter van de schotaanduider is drie à vijf cm.
en in het midden voorzien van een doorlopende pen van ongeveer vijf mm. doorsnede en
dertig mm. lengte aan beide zijden.
12.24 Gelijke scores in het eindklassement van de tellende wedstrijden
Het hoogst aantal tienen, negens,achten, enz. in de laatst tellende wedstrijd.
Zijn de gelijke scores dan nog niet opgeheven moet aan de schutters dezelfde plaats worden
toegekend en moeten in alfabetische volgorde volgens familienaam van de schutter
geplaatst worden.
12.25 Vervanging van een vuurwapen
De schutter mag zijn vuurwapen tijdens een en dezelfde wedstrijd nooit vervangen, tenzij met
de toelating van de Jury. Dit alleen bij defect vuurwapen.
Is er geen toelating gevraagd tot vervanging kan dit diskwalificatie tot gevolg hebben.

Snelvuur Bis, discipline 12 Bis.
Cat :
Cat :
Cat :

A
B
C

Voor categoriën met licentie.

.32 ACP (man en vrouw)
.38 / 9 mm. en groter (man en vrouw)
.22 Lr (enkel vrouw)

Trekkerdruk is 1,000 kg.
12B.1 Veiligheid

Alleen open richtmiddelen zijn toegestaan, geen compensatoren

Oog- en oorbescherming is aangeraden.

12B.2 Algemene Vereisten voor de Schietschijven.
Bij FKPA wedstrijden en kampioenschappen mogen alleen schietschijven gebruikt worden die
goedgekeurd zijn door de T.C. van FKPA. Deze schietschijven mogen aan de voorkant geen enkel
herkenningsteken dragen, buiten de officiële opdruk. De achterkant dient alleen voor de noodzakelijke gegevens van, Voornaam, club, uur, serie, enz. De punten uitmaak wordt wel aan de
voorkant geschreven, alsook de verwittigingen en strafpunten.
De Snelvuurschijf

10 ring
100 mm + - 0,4 mm
7 ring
340 mm + - 1,0 mm
9 ring
180 mm + - 0,6 mm
6 ring
420 mm + - 2,0 mm
8 ring
260 mm + - 1,0 mm
5 ring
500 mm + - 2,0 mm
Binnentien : 50 mm ( + - 0,2 mm ).
Dikte van de scoreringen : 0,5 tot 1,0 mm.
De waarde van de scoreringen worden aangegeven met cijfers van ongeveer
5 mm hoog en 0,5 mm dik.
De 10- ring is niet voorzien van een cijfer
Links en rechts van het schijfmidden is een witte, horizontale miklijn
aangebracht van 125 mm lang en 5 mm dik.
12.B3 Meten van de trekkerdruk

De trekkerdruk moet gemeten worden met
het meetgewicht opgehangen bij het midden van de trekker en met de loop in vertikale stand. Het gewicht moet vanaf een horizontaal vlak worden opgetild. De meting moet
uitgevoerd worden door verantwoordelijken
van de Uitrustingscontrole. De minimum trekkerdruk moet de hele wedstrijd behouden
blijven. Maximum drie(3) pogingen zijn toegelaten om het gewicht op te tillen. Indien het
faalt mag het pas na afstelling opnieuw worden aangeboden. Bij de meting van Luchtdrukpistolen moet het loslaten van de
stuwlading geactiveerd zijn.

12.B4 Opmerking
Een gewicht met een metalen- of rubberen scherpe rand moet gebruikt worden. Een rol aan
het trekkergewicht is niet toegelaten. Een tegengewicht zonder veren of andere toestellen
moet gebruikt worden.
12.B5 Het meten van de totale afmetingen van het wapen.
a) De totale afmetingen van het wapen zijn in zover beperkt dat het geheel moet passen in een
rechthoekige doos met inwendige afmetingen van 420 x 200 x 50 mm.
Een afwijking van + 1,0 mm - 0,0 mm in de afmetingen van de doos is toegestaan.
De lader moet niet aangebracht zijn voor controle in de doos
b) De looplengte wordt als volgt gemeten
Halfautomatisch Pistool
Revolver

van de loopmond tot het uitwerpvenster(loop + kamer)
de loop alleen (trommel niet inbegrepen)

12.B6 Houding

De schutter moet vrij staan, zonder steun, met beide voeten en/of schoenen volledig in het
schietpunt. Wapens mogen met een of twee handen vastgehouden en afgevuurd worden,
De pols moet zichtbaar vrij van enige steun zijn.
Het vuren in het snelvuur moet beginnen vanuit de klaarstaande houding.
In deze houding moet de arm waarmee gevuurd wordt, naar beneden wijzen onder een hoek
niet groter dan 45° met een vertikale lijn, maar mag het pistool niet naar de grond gericht zijn
voor de voorste rand van het schietpunt.
De arm moet zichtbaar onbeweeglijk in deze houding blijven, tot de schijf verschijnt.
Indien een schutter zijn arm te vroeg naar boven brengt, moet hij een waarschuwing krijgen
12.B7 Wedstrijdprogramma 60, 3 snelvuurgedeelten
4 x 5 wedstrijdschoten telkens in 10 sec.
4 x 5 wedstrijdschoten telkens in 8 sec.
4 x 5 wedstrijdschoten telkens in 6 sec.
Met vooraf één reeks van 5 proefschoten in 10 seconden.
Dames in categorie C moeten éénhandig schieten.
Opgelet : Dit is een FKPA organizatie, andere organizaties kunnen andere aanpassingen hebben.
12.B8 Voorbereidingstijd voor aanvang van de wedstrijd.
25 m Snelvuuronderdelen

3 minuten

12.B9 Baankijkers
Het gebruik van een kijker die niet aan het pistool is, is toegelaten.

12.B10 Het Laden
Bij deze discipline met lader of trommel mag er nooit meer dan vijf(5)patronen geladen worden.
Als een schutter meer patronen laadt dan toegelaten is, zal er 2 punten op zijn eindscore in
mindering gebracht worden. Indien dit nogmaals in dezelfde wedstrijd voorkomt,wordt de
schutter uitgesloten voor de betreffende wedstrijd. Maximum één lader(pistool) is toegelaten.
Vuurwapens mogen slechts geladen worden op de vuurlijn en niet voordat het bevel of signaal
"laden" is gegeven. Ook de lader mag niet aangeraakt worden. De hantering van vuurwapens,
laders en munitie is ten strengste verboden als het baanpersoneel zich voor de vuurlijn bevindt.
Vooraleer het vuurwapen wordt ingepakt zal de baantoezichter er zich van vergewissen dat het
vuurwapen ontladen is. Het is verboden onverpakte vuurwapens te transporteren.
De baantoezichter of aangestelde die de bevelen geeft is verantwoordelijk voor het geven van
de bevelen "LADEN, OPGELET, START en STOP en ONTLADEN" en andere noodzakelijke bevelen.
De baantoezichters of de aangestelde moet er op toezien dat deze bevelen worden opgevolgd
en dat alle vuurwapens veilig worden gehanteerd. Elke schutter die een vuurwapen of lader
hanteert zonder toestemming van de baantoezichter na het bevel"STOP " kan onmiddellijk
uitgesloten worden.
Bij defect vuurwapen onmiddellijk de baantoezichter verwittigen, dit door middel van uw
hand op te steken zonder de andere schutters te hinderen. Het vuurwapen moet in de hand
gehouden worden en steeds naar het doel(voren) gericht blijven.
12.B11 Bevelen
Alvorens de Baancommissaris het bevel “LADEN” geeft, moet hij de tijd van de reeks
aankondigen (zoals “ACHT (10) SECONDEN REEKS” of “ACHT,of ZES(8) of (6) SECONDEN REEKS”,
etc.) of de tijd van de reeks moet op enigerlei wijze aangegeven worden, zoals door gebruik
van genummerde borden, van voldoende grootte, waarneembaar door de schutter.
Wanneer de Baancommissaris het bevel “LADEN” geeft moeten de schutters zich
onmiddellijk klaarmaken voor hun reeks binnen één (1) minuut.
Wanneer één (1) minuut verlopen is zal de Baancommissaris volgende bevelen geven:
“OPGELET”

De schijven moeten weggedraaid worden.

a) Voor elke reeks moet de schutter de arm laten zakken en de klaarstaande houding aannemen.
b) De schijven moeten dan voordraaien na een tijdspanne van drie (3) seconden (+ 1 seconde).
c) Bij elke reeks moet de schutter vijf (5) schoten vuren. De pistolen mogen omhoog gebracht
worden op het ogenblik dat de schijven beginnen voordraaien.
d) Een reeks wordt aanzien als begonnen na het bevel “OPGELET”. Elk schot daarna gevuurd
zal als wedstrijdschot worden genoteerd.
e) Wedstrijdschoten afgevuurd buiten de toegestane wedstrijdtijd worden geteld als nullen.
12.B12 Ontladen
Zodra de reeks of het onderdeel beëindigd is moet het bevel “ONTLADEN” gegeven worden.
In ieder geval moet de schutter zijn pistool ontladen onmiddellijk na het beëindigen van een
reeks (tenzij bij hapering van het pistool) of wanneer het hem wordt opgedragen.
12.B13 Storingen(zie ook aparte lijst aanvulling nevenreglementen).
Het gebruik van geluidsproducerende uitrusting zoals mobiele telefoons, walkie-talkies, biepers
of gelijkaardige toestellen binnen de wedstrijdzone is voor iedereen verboden.
Alle geluidsproducerende toestellen moeten uitgeschakeld zijn.
12.B14 Onderbrekingen(zie ook aparte lijst aanvulling nevenreglementen).
12.B15 Te veel schoten gevuurd
a) Indien een schutter meer wedstrijdschoten op een schijf vuurt dan vereist door het
programma, of meer dan één schot bij het voordraaien van de schijf in een snelvuurreeks,
moet(en) de hoogste schotwaarde(n) van dat doel worden afgetrokken en genoteerd als
misser(s). Bovendien moeten twee (2) punten afgetrokken worden van die reeks voor elk
boventallig schot. Deze straf wordt opgelegd bovenop de aftrek van twee (2) punten die
kan opgelegd worden.

b) Indien een schutter meer proefschoten vuurt dan voorzien door het programma, of die
toegelaten zijn door de Baancommissaris of de Jury, zal hij voor elk boventallig proefschot
bestraft worden met een aftrek van twee (2) punten van de eerste reeks van zijn wed-.
strijdscore Deze bestraffing wordt toegepast bovenop een aftrek van twee (2) punten die
kan worden opgelegd indien de schutter met meer dan vijf (5) patronen laadt.
12.B16 Te vroeg en te laat afgevuurde schoten.
Elk schot, onvrijwillig gevuurd nadat het bevel ‘LADEN’ werd gegeven, maar voor een wedstrijdreeks is begonnen, moet niet als wedstrijdschot worden genoteerd, maar de schutter
wordt bestraft met een aftrek van twee punten van de eerstvolgende wedstrijdreeks. Deze
straf wordt niet toegepast in de proefreeks.
De schutter die het schot vuurt, mag niet verdergaan maar moet wachten tot de andere
schutters de reeks hebben beeindigd om dan de baancommissaris te verwittigen alsof hij
een hapering had. De baancommissaris zal hem dan toelaten de reeks verder te zetten en
te herhalen samen met de volgende normale reeks. De laatste reeks zal onmiddellijk volgen
nadat de andere schutters hun reeks(en) hebben beeindigd. Wordt deze procedure niet
gevolgd, en de schutter zet de originele reeks verder, zal het onvrijwillige schot genoteerd
worden als misser.
12.B17 Onjuiste bevelen(zie ook aparte lijst aanvulling nevenreglementen).
12.B18 Haperingen.
Een (1) per gedeelte 10 seconden en één (1) per gedeelte 8 en 6 seconden tesamen.
a) Bij een geldige hapering moet de volgende procedure gevolgd worden:
De gevuurde schoten worden genoteerd en de reeks mag herhaald worden.
In een herhalingsreeks moet de schutter de vijf (5) schoten naar de doelen vuren
tenzij een nieuwe hapering optreedt. Alle niet gevuurde schoten of schoten die
bij de herhaling de schijf niet raken, moeten als misser(s) (nul) genoteerd worden.
Indien een tweede hapering optreedt mag de schutter de reeks niet herhalen
en alleen de treffers worden genoteerd. De schutter mag zijn reeks verder zetten.
b) Bij het snelvuur gedeelte op de proefschijf.
Als een hapering word ingeroepen, zal deze niet tellen als eerste hapering in dat wedstrijdgedeelte. De schutter mag zijn proefreeks verder afwerken op een vast voorgedraaide schijf
gedurende twee(2)minuten.
12.B19 Geldige haperingen
Een patroon gaat niet af.
Een kogel of projectiel blijft in de loop zitten.
Wapen gaat niet af, ondanks de trekker werd overgehaald.
De uittrekker trekt de huls niet uit.
Het wapen vuurt in buien (maxims) zonder dat de trekker gelost wordt.
Onmiddellijk stoppen met vuren, men mag met dat pistool niet verder schieten.
Indien de gevuurde schoten de schijf raakten, worden de hoger gelegen schoten genegeerd.
De schuif klemt of de lege huls werd niet uitgeworpen.
12.B20 Ongeldige haperingen
De schutter heeft het sluitstuk, het mechanisme of de veiligheidspal aangeraakt, of een ander
persoon heeft het pistool aangeraakt voor het door de baancommissaris werd nagezien.
De veiligheidspal werd niet afgezet;
De schutter heeft zijn pistool niet geladen;
De schutter heeft minder patronen geladen dan voorgeschreven;
De schutter liet de trekker niet ver genoeg terugkeren na het vorige schot;
Het pistool werd met verkeerde munitie geladen;
De lader werd niet correct ingebracht of viel uit het pistool tijdens het schieten, behalve
wanneer dit te wijten is aan schade aan het mechanisme;

De hapering is te wijten aan een oorzaak die normaal door de schutter kon vermeden worden.
Dit is eveneens van toepassing indien een hulzenvanger gebruikt wordt.
12.B21 Het Oplossen van Haperingen.
De haperingen worden in dezelfde tijdsgedeelte opgelost voor het volgende tijdsgedeelte
wordt begonnen.
12.B22 Uitmaak van deze kogeldiscipline en waardering der schietschijven.

a)
b)
c)
d)

Bij deze discipline wordt naar de binnenkant uitgemaakt. Raakt de schotmaat het hoger
gelegen punt, wordt dit hogere punt toegekend.
De schotmaat mag slechts eenmaal in het schotgat gestoken worden.
Wanneer de uitmaker(s)een beslissing hebben genomen wordt de schotmaat verwijderd,
de beslissing genoteerd en onderlijnd met zoveel lijntjes als er personen bij betrokken waren,
dus 1-2 of 3. Het afroepen of noteren van de schoten begint altijd met de hoogste waarde.
Eenmaal een schot gewaardeerd en dat onderlijnd is, kan er niet meer op terug gekomen
worden en is de uitspraak onherroepelijk.
Een schot buiten de ringen wordt genoteerd als nul(0) en mag niet herschoten worden.

12.B23 Gelijke scores in het eindklassement van de tellende wedstrijden
Het hoogst aantal tienen, negens,achten, enz. in de laatst tellende wedstrijd.
Zijn de gelijke scores dan nog niet opgeheven moet aan de schutters dezelfde plaats worden
toegekend en moeten in alfabetische volgorde volgens familienaam van de schutter
geplaatst worden.
12.B24 Vervanging van een vuurwapen
De schutter mag zijn vuurwapen tijdens een en dezelfde wedstrijd nooit vervangen, tenzij met
de toelating van de Jury. Dit alleen bij defect vuurwapen.
Is er geen toelating gevraagd tot vervanging kan dit diskwalificatie tot gevolg hebben.

12B.9 Haperingen.
a) De proefschijf.
Als een hapering word ingeroepen, zal deze niet tellen als eerste hapering in dat wedstrijdgedeelte. De schutter mag zijn proefreeks verder afwerken op een vast voorgedraaide schijf
gedurende twee(2)minuten.
b) De wedstrijdschijf.
Wanneer een schutter een geldige hapering heeft, dan zal het aantal treffers genoteerd worden.
Hij herlaad met vijf(5)patronen, waarvan de 5 laagste waarden van de totaal afgevuurde patronen tellen.
In geval van een ongeldige hapering zal elk schot dat niet werd afgevuurd genoteerd worden
als een misser(nul). Opnieuw schieten of vervolledigen is niet toegestaan.
De schutter mag de rest van zijn reeks verder schieten.
c) Het Oplossen van Haperingen.
Wanneer twee banen worden gebruikt, zal de sportschutter op baan A, moeten wachten tot
de schutter van baan B zijn zelfde reeks geschoten heeft.
12B.10 Geldige Haperingen
Een patroon gaat niet af.
Een kogel of projectiel blijft in de loop zitten.
Wapen gaat niet af, ondanks de trekker werd overgehaald.
De uittrekker trekt de huls niet uit.
Het wapen vuurt in buien (maxims) zonder dat de trekker gelost wordt.
a) Onmiddellijk stoppen met vuren, mag met dat pistool niet verder doen zonder toelating
b) Indien de gevuurde schoten de schijf raakten, worden de hoger gelegen schoten genegeerd.
12B.11 Ongeldige Haperingen
De schutter heeft het wapen niet geladen.
De schutter heeft de trekker niet overgehaald.
De hapering is te wijten aan een oorzaak die door de schutter kon vermeden worden.
12B.12 Maxims. (Pistool vuurt automatisch).

De baanverantwoordelijke bepaalt of de schutter zijn wedstrijd verder mag uitschieten.
12B.13

Wedstrijd : Enkel de HEREN mogen tweehandig schieten.
Elke reeks van 5 schot begint vanuit de klaarstaande houding
12B.1 60 wedstrijdschoten ; in 3 snelvuurgedeelten, voor alle categoriën met licentie.
4 x 5 wedstrijdschoten telkens in 10 sec.
4 x 5 wedstrijdschoten telkens in 8 sec.
4 x 5 wedstrijdschoten telkens in 6 sec.
5 proefschoten in 10 seconden.
Opgelet : Dit is een FKPA organizatie, andere organizaties kunnen andere aanpassingen hebben.
Haperingen
1 in het gedeelte van 10 seconden.
1 in het gedeelte van 8 en 6 seconden tesamen.
Alleen open richtmiddelen zijn toegestaan, geen compensatoren

Centerfire (Sportpistool Zwaar Kaliber), discipline 13
Gewicht 1,400 kg. maximum.
Trekkerdruk 1,000 kg minimum.
Kaliber 7.62 tot 9.65 mm. centraal munitie.
Afstand 25 m.
13.1 Veiligheid

Voor alle categoriën met licentie.

Oog- en oorbescherming is aangeraden.

13.2 Algemene Vereisten voor de Schietschijven.
Bij FKPA. wedstrijden en kampioenschappen mogen alleen schietschijven gebruikt worden die
goedgekeurd zijn door de T.C. van FKPA. Deze schietschijven mogen aan de voorkant geen enkel
herkenningsteken dragen, buiten de officiële opdruk. De achterkant dient alleen voor de noodzakelijke gegevens van, Voornaam, club, uur, serie, enz. De punten uitmaak wordt wel aan de
voorkant geschreven, alsook de verwittigingen en strafpunten.
Precisieschijf
Duelschijf

10 ring
9 ring
8 ring
7 ring
6 ring
5 ring
4 ring
3 ring
2 ring
1 ring

50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
400 mm
450 mm
500 mm

+ - 0,2 mm
+ - 0,4 mm
+ - 0,5 mm
+ - 1,0 mm
+ - 1,0 mm
+ - 1,0 mm
+ - 1,0 mm
+ - 2,0 mm
+ - 2,0 mm
+ - 2,0 mm

10 ring
9 ring
8 ring
7 ring
6 ring
5 ring

100 mm
180 mm
260 mm
340 mm
420 mm
500 mm

+ - 0,4 mm
+ - 0,6 mm
+ - 1,0 mm
+ - 1,0 mm
+ - 2,0 mm
+ - 2,0 mm

Binnentien : 50 mm ( + - 0,2 mm ).
Dikte van de scoreringen : 0,5 tot 1,0 mm.
De waarde van de scoreringen worden aangegeven met cijfers van ongeveer 5 mm hoog en
0,50 mm dik.
De 10- ring is niet voorzien van een cijfer
Links en rechts van het schijfmidden is een witte,
horizontale miklijn
aangebracht van 125 mm lang en 5 mm dik.

Binnentien : 25 mm (+ - 0,2 mm. ).
De dikte van de scorering is 0,2 tot 0,5 mm.
De minnimum zichtbare deel van de schijf :
520 x 520 mm.
De waarden van de scoreringen worden aangegeven met cijfers van ongeveer 10 mm
hoog en 1 mm dik.
Ze moeten gemakkelijk leesbaar zijn met een normale telescoop op de voorziene afstand.
De 10 ring is niet van een cijfer voorzien

13.3 Meten van de trekkerdruk
De trekkerdruk moet gemeten worden met
het meetgewicht opgehangen bij het midden van de trekker en met de loop in vertikale stand. Het gewicht moet vanaf een horizontaal vlak worden opgetild. De meting moet
uitgevoerd worden door verantwoordelijken
van de Uitrustingscontrole. De minimum trekkerdruk moet de hele wedstrijd behouden
blijven. Maximum drie(3) pogingen zijn toegelaten om het gewicht op te tillen. Indien het
faalt mag het pas na afstelling opnieuw worden aangeboden. Bij de meting van Luchtdrukpistolen moet het loslaten van de
stuwlading geactiveerd zijn.

13.4 Opmerking
Een gewicht met een metalen- of rubberen scherpe rand moet gebruikt worden. Een rol aan
het trekkergewicht is niet toegelaten. Een tegengewicht zonder veren of andere toestellen
moet gebruikt worden.
13.5 Het meten van de totale afmetingen van het wapen.
a) De totale afmetingen van het wapen zijn in zover beperkt dat het geheel moet passen in een
rechthoekige doos met inwendige afmetingen van 420 x 200 x 50 mm.
Een afwijking van + 1,0 mm - 0,0 mm in de afmetingen van de doos is toegestaan.
De lader moet niet aangebracht zijn voor controle in de doos
b) De looplengte wordt als volgt gemeten
Halfautomatisch Pistool
Revolver

van de loopmond tot het uitwerpvenster(loop + kamer)
de loop alleen (trommel niet inbegrepen)

13.6 Houding
De schutter moet vrij staan, zonder steun, met beide voeten en/of schoenen volledig in het
schietpunt. Pistolen mogen met slechts één hand vastgehouden en afgevuurd worden,
De pols moet zichtbaar vrij van enige steun zijn.

Voor het snelvuurgedeelte moet het vuren beginnen vanuit de klaarstaande houding.
In deze houding moet de arm waarmee gevuurd wordt, naar beneden wijzen onder een hoek
niet groter dan 45° met een vertikale lijn, maar mag het pistool niet naar de grond gericht zijn
voor de voorste rand van het schietpunt.

De arm moet zichtbaar onbeweeglijk in deze houding blijven, tot de schijf verschijnt.
Indien een schutter zijn arm te vroeg naar boven brengt, of onvoldoende laat zakken, moet
hij een waarschuwing krijgen.
Bij een tweede waarschuwing worden twee punten van zijn eindscore afgetrokken.
Bij een derde overtreding van deze regel moet de schutter gediskwalificeerd worden.
13.7 Wedstrijdprogramma 2 delen van 30 schoten.
1° deel Precisie : 6 reeksen van 5 wedstrijdschoten in 5 min., na één reeks van 5 proefschoten.
2° deel Snelvuur 6 reeksen van 5 wedstrijdschoten, met vooraf één reeks van 5 proefschoten.
Deel 2 : Tijdens elke reeks wordt de schijf 5 maal voorgedraaid gedurende 3 sec. De tijd dat de
schijf is weggedraaid, is 7 sec. Er mag slechts 1 schot afgevuurd worden als de schijf voordraaid.
Voor een gedeelte begint wordt één reeks van 5 proefschoten afgevuurd.
Opgelet : Dit is een FKPA organizatie, andere organizaties kunnen andere aanpassingen hebben.
13.8 Voorbereidingstijd voor aanvang van de wedstrijd.
25 m Precisieonderdelen
25 m Snelvuuronderdelen

5 minuten
3 minuten

13.9 Baankijkers
Het gebruik van een kijker die niet aan het pistool is bevestigd, is toegelaten.
13.10 Het Laden
Bij deze discipline met lader of trommel mag er nooit meer dan vijf(5)patronen geladen worden.
Als een schutter meer patronen laadt dan toegelaten is, zal er 2 punten op zijn eindscore in
mindering gebracht worden. Indien dit nogmaals in dezelfde wedstrijd voorkomt,wordt de
schutter uitgesloten voor de betreffende wedstrijd.
Vuurwapens mogen slechts geladen worden op de vuurlijn en niet voordat het bevel of signaal
"laden" is gegeven. Ook de lader mag niet aangeraakt worden. De hantering van vuurwapens,
laders en munitie is ten strengste verboden als het baanpersoneel zich voor de vuurlijn bevindt.
Vooraleer het vuurwapen wordt ingepakt zal de baantoezichter er zich van vergewissen dat het
vuurwapen ontladen is. Het is verboden onverpakte vuurwapens te transporteren.
De baantoezichter of aangestelde die de bevelen geeft is verantwoordelijk voor het geven van
de bevelen "LADEN, OPGELET, START en STOP en ONTLADEN" en andere noodzakelijke bevelen.
De baantoezichters of de aangestelde moet er op toezien dat deze bevelen worden opgevolgd
en dat alle vuurwapens veilig worden gehanteerd. Elke schutter die een vuurwapen of lader
hanteert zonder toestemming van de baantoezichter na het bevel"STOP " kan onmiddellijk
uitgesloten worden.
Bij defect vuurwapen onmiddellijk de baantoezichter verwittigen, dit door middel van uw
hand op te steken zonder de andere schutters te hinderen. Het vuurwapen moet in de hand
gehouden worden en steeds naar het doel(voren) gericht blijven.
13.11 Precisiegedeelte
De Baancommissaris zal het bevel “LADEN” geven. Na het bevel “LADEN” moeten de
schutters zich binnen één (1) minuut klaarmaken met het juiste aantal patronen. Het
vuren zal beginnen met het gepaste bevel of signaal.
Alle schutters moeten het Precisiegedeelte hebben beëindigd alvorens het Snelvuurgedeelte mag beginnen.
13.12 Snelvuurgedeelte
Bij elke reeks wordt de schijf vijf maal voorgedraaid, telkens gedurende drie seconden
(+ 0,2 seconden, - 0,0 seconden). Tussen elk voordraaien van de schijf, is ze gedurende zeven
seconden (+ 0,1 seconde) weggedraaid.
Bij ieder voordraaien van de schijf mag slechts één schot gevuurd worden.
Alle schutters moeten de proefreeksen zowel als de wedstrijdreeksen tegelijk schieten
en op de volgende bevelen:

Voor de PROEF - reeks LADEN : Alle schutters laden binnen een tijd van één (1) minuut.
Voor de EERSTEVOLGENDE reeks
LADEN

Alle schutters laden binnen een tijd van één (1) minuut

“OPGELET”

De schijven moeten weggedraaid worden.

a) De schijven worden weggedraaid. Na een tijdspanne van zeven (7) seconden (+ 1,0 seconde)
worden de schijven voorgedraaid.
b) Voor elk schot moet de schutter de arm laten zakken en de klaarstaande houding aannemen.
Het pistool mag niet op de schiettafel rusten gedurende de reeks.
c) Een reeks is begonnen van zodra de schijf wegdraait na het bevel ‘OPGELET’. Elk schot daarna
gevuurd wordt genoteerd als wedstrijdschot.
d) Wedstrijdschoten afgevuurd buiten de toegestane wedstrijdtijd worden geteld als nullen.
13.13 Ontladen
Zodra de reeks of het onderdeel beëindigd is moet het bevel “ONTLADEN” gegeven worden.
In ieder geval moet de schutter zijn pistool ontladen onmiddellijk na het beëindigen van een
reeks (tenzij bij hapering van het pistool) of wanneer het hem wordt opgedragen.
13.14 Storingen(zie ook aparte lijst aanvulling nevenreglementen).
Het gebruik van geluidsproducerende uitrusting zoals mobiele telefoons, walkie-talkies, biepers
of gelijkaardige toestellen binnen de wedstrijdzone is voor iedereen verboden.
Alle geluidsproducerende toestellen moeten uitgeschakeld zijn.
13.15 Onderbrekingen(zie ook aparte lijst aanvulling nevenreglementen).
13.16 Te veel schoten gevuurd
Indien er bij het snelvuurgedeelten(2) schoten gevuurd worden bij een éénmalig voordraaien
van de doelen wordt de hoogste score afgetrokken.
Indien een schutter meer proefschoten vuurt dan voorzien door het programma, of die
toegelaten zijn door de Baancommissaris of de Jury, zal hij voor elk boventallig proefschot
bestraft worden met een aftrek van twee (2) punten van de eerste reeks van zijn wed-.
strijdscore Deze bestraffing wordt toegepast bovenop een aftrek van twee (2) punten die
kan worden opgelegd indien de schutter met meer dan vijf (5) patronen laadt.
13.17 Te vroege en te late schoten
Elk schot, onvrijwillig gevuurd nadat het bevel ‘LADEN’ werd gegeven, maar voor een wedstrijdreeks is begonnen, moet niet als wedstrijdschot worden genoteerd, maar de schutter
wordt bestraft met een aftrek van twee punten van de eerstvolgende wedstrijdreeks. Deze
straf wordt niet toegepast in de proefreeks.
Elk schot dat in het precisiegedeelte gevuurd wordt na het bevel ‘STOP’ moet genoteerd
worden als misser. Kan het schot, of de schoten, niet bepaald worden, moet het schot of de
schoten met de hoogste waarde afgetrokken worden van de score van die schijf.
13.18 Onjuiste bevelen(zie ook apart lijst aanvulling nevenreglementen).
13.19 Kruisvuur.
a) Indien een schutter een proefschot vuurt in de proefschijf van een ander schutter, zal hij
dat schot niet mogen herhalen, maar wordt niet gestraft.
b) Indien een schutter een wedstrijdschot afvuurt in een wedstrijdschijf van een andere schutter,
zal hij nul krijgen voor dat schot en mag dat schot niet herschoten worden.
c) Wanneer bij een schutter een kruisvuurschot door de uitmakers wordt herkend valt dit weg.
d) Indien geen kruisvuurschot kan gevonden of bepaald worden. Zal de schutter het schot als zijn
schot moet aanvaarden. Wordt een kruisvuurschot gemeld, maar er kan niet uit gemaakt worden welk schot het kruisvuurschot is. Dan bekomt de schutter het schot met de hoogste waarde.

13.20 Haperingen.
1 in het precisiegedeelte . 1 in het snelvuurgedeelte
a) Haperingen bij precisie.
Wordt er bij precisie proefschieten een hapering ingeroepen dan telt deze niet als een hapering
in dit wedstrijd gedeelte. Omdat de duurtijd in het precisie gedeelte nogal ruim is, verkiezen de
meeste schutters hun hapering zelf op te lossen. Als een schutter toch een hapering inroept, zal
hij de nog resterende schoten schieten in de overblijvende tijdspanne, gelijk aan de resterende
tijd op het ogenblik van de hapering. Deze tijd word medegedeeld samen met de nog af te vuren schoten ( er wordt een maximale tijd van één minuut toegestaan voor elk te vuren schot).
b) Bij het snelvuur gedeelte op de proefschijf.
Als een hapering word ingeroepen, zal deze niet tellen als eerste hapering in dat wedstrijdgedeelte. De schutter mag zijn proefreeks verder afwerken op een vast voorgedraaide schijf
gedurende twee(2)minuten.
c) Bij het snelvuur gedeelte op de wedstrijdschijf.
De gevuurde schoten worden genoteerd en de reeks mag vervolledigd worden.
Schoten om een reeks te vervolledigen moeten gevuurd worden in de onmiddellijk daarop
volgende reeks (in het precisiegedeelte wordt een maximale tijd van één (1) minuut toegestaan
voor elk te vuren schot), of elk voordraaien van de schijf voor het snelvuurgedeelte.
Alle niet gevuurde schoten of schoten die bij het vervolledigen de schijf niet raken, moeten als
misser(s) (nul) genoteerd worden.
Bij een tweede hapering in hetzelfde tijdsgedeelte tellen enkel de treffers en mag de reeks niet
herschoten worden. De schutter mag de wedstrijd verder zetten.
Bij een ongeldige hapering wordt het schot waar de hapering zich voordeed genoteerd als misser.
De reeks vervolledigen zonder de misser is toegelaten. Enkel de waarde van de gevuurde schoten
zullen aan de schutter worden toegekend. Hij mag het vervolg van zijn wedstrijd verder zetten.
d) Het oplossen van haperingen.
De schutter schiet na een geldige hapering zijn reeks verder in de daarop volgende serie.
Nadat alle reeksen verschoten zijn, worden de resterende series bijgeschoten.
13.21 Geldige haperingen
Een patroon gaat niet af.
Een kogel of projectiel blijft in de loop zitten.
Wapen gaat niet af, ondanks de trekker werd overgehaald.
De uittrekker trekt de huls niet uit.
Het wapen vuurt in buien (maxims) zonder dat de trekker gelost wordt.
Onmiddellijk stoppen met vuren, men mag met dat pistool niet verder schieten.
Indien de gevuurde schoten de schijf raakten, worden de hoger gelegen schoten genegeerd.
De schuif klemt of de lege huls werd niet uitgeworpen.
13.22 Ongeldige haperingen
De schutter heeft het sluitstuk, het mechanisme of de veiligheidspal aangeraakt, of een ander
persoon heeft het pistool aangeraakt voor het door de baancommissaris werd nagezien.
De veiligheidspal werd niet afgezet;
De schutter heeft zijn pistool niet geladen;
De schutter heeft minder patronen geladen dan voorgeschreven;
De schutter liet de trekker niet ver genoeg terugkeren na het vorige schot;
Het pistool werd met verkeerde munitie geladen;
De lader werd niet correct ingebracht of viel uit het pistool tijdens het schieten, behalve
wanneer dit te wijten is aan schade aan het mechanisme;
De hapering is te wijten aan een oorzaak die normaal door de schutter kon vermeden worden.
Dit is eveneens van toepassing indien een hulzenvanger gebruikt wordt.

13.23 Het Aanwijzen.
Het snelvuur gedeelte van deze discipline wordt aangeduid met een aanwijsplaatje van
ongeveer drie tot vijf cm. diameter, bevestigd op een staaf van ongeveer dertig cm. lang.
De rode zijde voor aanduiding van de 10 en de witte voor al de anderen.
13.24 Uitmaak van deze kogeldiscipline en waardering der schietschijven.

a)
b)
c)
d)

Bij deze discipline wordt naar de binnenkant uitgemaakt. Raakt de schotmaat het hoger
gelegen punt, wordt dit hogere punt toegekend.
De schotmaat mag slechts eenmaal in het schotgat gestoken worden.
Wanneer de uitmaker(s)een beslissing hebben genomen wordt de schotmaat verwijderd,
de beslissing genoteerd en onderlijnd met zoveel lijntjes als er personen bij betrokken waren,
dus 1-2 of 3. Het afroepen of noteren van de schoten begint altijd met de hoogste waarde.
Eenmaal een schot gewaardeerd en dat onderlijnd is, kan er niet meer op terug gekomen
worden en is de uitspraak onherroepelijk.
Een schot buiten de ringen wordt genoteerd als nul(0) en mag niet herschoten worden.

13.25 Gelijke scores in het eindklassement van de tellende wedstrijden
Het hoogst aantal tienen, negens,achten, enz. in de laatst tellende wedstrijd.
Zijn de gelijke scores dan nog niet opgeheven moet aan de schutters dezelfde plaats worden
toegekend en moeten in alfabetische volgorde volgens familienaam van de schutter
geplaatst worden.
13.26 Vervanging van een vuurwapen
De schutter mag zijn vuurwapen tijdens een en dezelfde wedstrijd nooit vervangen, tenzij met
de toelating van de Jury. Dit alleen bij defect vuurwapen.
Is er geen toelating gevraagd tot vervanging kan dit diskwalificatie tot gevolg hebben.

Standaardpistool., discipline 14.

Voor alle categoriën met licentie.

Gewicht 1,400 kg maximum.
Trekkerdruk 1 kg minimum.
Kaliber . 22 LR.
Afstand 25 m.
14.1 Veiligheid

Oog- en oorbescherming is aangeraden.

14.2 Algemene Vereisten voor de Schietschijven.
Bij FKPA wedstrijden en kampioenschappen mogen alleen schietschijven gebruikt worden die
goedgekeurd zijn door de T.C. van FKPA. Deze schietschijven mogen aan de voorkant geen enkel
herkenningsteken dragen, buiten de officiële opdruk. De achterkant dient alleen voor de noodzakelijke gegevens van, Voornaam, club, uur, serie, enz. De punten uitmaak wordt wel aan de
voorkant geschreven, alsook de verwittigingen en strafpunten.
De precisieschijf

10 ring
9 ring
8 ring
7 ring
6 ring

50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm

+ - 0,2 mm
+ - 0,4 mm
+ - 0,5 mm
+ - 1,0 mm
+ - 1,0 mm

5 ring
4 ring
3 ring
2 ring
1 ring

300 mm
350 mm
400 mm
450 mm
500 mm

+ - 1,0 mm
+ - 1,0 mm
+ - 2,0 mm
+ - 2,0 mm
+ - 2,0 mm

Binnentien : 25 mm (+ - 0,2 mm. ).
De dikte van de scorering is 0,2 tot 0,5 mm.
De minnimum zichtbare deel van de schijf : 520 x 520 mm.
De waarden van de scoreringen worden aangegeven met cijfers van ongeveer
10 mm hoog en 1 mm dik.
Ze moeten gemakkelijk leesbaar zijn met een normale telescoop op de
voorziene afstand.
De 10 ring is niet van een cijfer voorzien
14.3 Wedstrijdprogramma : 3 delen van 20 schoten.
1° deel 4 x 5 schoten in 150 sec. per 5 schot.
2° deel 4 x 5 schoten in 20 sec. per 5 schot.
3° deel 4 x 5 schoten in 10 sec. per 5 schot.

5 proefschoten in 150 sec.
Opgelet : Dit is een FKPA organizatie, andere organizaties kunnen andere aanpassingen hebben.

14.4 Meten van de trekkerdruk
De trekkerdruk moet gemeten worden met
het meetgewicht opgehangen bij het midden van de trekker en met de loop in vertikale stand. Het gewicht moet vanaf een horizontaal vlak worden opgetild. De meting moet
uitgevoerd worden door verantwoordelijken
van de Uitrustingscontrole. De minimum trekkerdruk moet de hele wedstrijd behouden
blijven. Maximum drie(3) pogingen zijn toegelaten om het gewicht op te tillen. Indien het
faalt mag het pas na afstelling opnieuw worden aangeboden. Bij de meting van Luchtdrukpistolen moet het loslaten van de
stuwlading geactiveerd zijn.

14.5 Opmerking
Een gewicht met een metalen- of rubberen scherpe rand moet gebruikt worden. Een rol aan
het trekkergewicht is niet toegelaten. Een tegengewicht zonder veren of andere toestellen
moet gebruikt worden.
14.6 Het meten van de totale afmetingen van het wapen.
a) De totale afmetingen van het wapen zijn in zover beperkt dat het geheel moet passen in een
rechthoekige doos met inwendige afmetingen van 420 x 200 x 50 mm.
Een afwijking van + 1,0 mm - 0,0 mm in de afmetingen van de doos is toegestaan.
De lader moet niet aangebracht zijn voor controle in de doos
b) De looplengte wordt als volgt gemeten
Halfautomatisch Pistool
Revolver

van de loopmond tot het uitwerpvenster(loop + kamer)
de loop alleen (trommel niet inbegrepen)

14.7 Houding
De schutter moet vrij staan, zonder steun, met beide voeten en/of schoenen volledig in het
schietpunt. Pistolen mogen met slechts één hand vastgehouden en afgevuurd worden,
De pols moet zichtbaar vrij van enige steun zijn.

Enkel in de 20 en 10 secondenreeksen moet het vuren beginnen vanuit de klaarstaande houding.
In deze houding moet de arm waarmee gevuurd wordt, naar beneden wijzen onder een hoek
niet groter dan 45° met een vertikale lijn, maar mag het pistool niet naar de grond gericht zijn

voor de voorste rand van het schietpunt.
De arm moet zichtbaar onbeweeglijk in deze houding blijven, tot de schijf verschijnt.
Indien een schutter zijn arm te vroeg naar boven brengt, of onvoldoende laat zakken, moet
hij een waarschuwing krijgen.
Bij een tweede waarschuwing worden twee punten van zijn eindscore afgetrokken.
Bij een derde overtreding van deze regel moet de schutter gediskwalificeerd worden.
14.8 Baankijkers
Het gebruik van een kijker die niet aan het pistool is bevestigd, is toegelaten.
14.9 Het Laden
Bij deze discipline met lader of trommel mag er nooit meer dan vijf(5)patronen geladen worden.
Als een schutter meer patronen laadt dan toegelaten is, zal er 2 punten op zijn eindscore in
mindering gebracht worden. Indien dit nogmaals in dezelfde wedstrijd voorkomt,wordt de
schutter uitgesloten voor de betreffende wedstrijd. Maximum één lader(pistool) is toegelaten.
Vuurwapens mogen slechts geladen worden op de vuurlijn en niet voordat het bevel of signaal
"laden" is gegeven. Ook de lader mag niet aangeraakt worden. De hantering van vuurwapens,
laders en munitie is ten strengste verboden als het baanpersoneel zich voor de vuurlijn bevindt.
Vooraleer het vuurwapen wordt ingepakt zal de baantoezichter er zich van vergewissen dat het
vuurwapen ontladen is. Het is verboden onverpakte vuurwapens te transporteren.
De baantoezichter of aangestelde die de bevelen geeft is verantwoordelijk voor het geven van
de bevelen "LADEN, OPGELET, START en STOP en ONTLADEN" en andere noodzakelijke bevelen.
De baantoezichters of de aangestelde moet er op toezien dat deze bevelen worden opgevolgd
en dat alle vuurwapens veilig worden gehanteerd. Elke schutter die een vuurwapen of lader
hanteert zonder toestemming van de baantoezichter na het bevel"STOP " kan onmiddellijk
uitgesloten worden.
Bij hapering onmiddellijk de baantoezichter verwittigen, dit door middel van uw
hand op te steken zonder de andere schutters te hinderen. Het vuurwapen moet in de hand
gehouden worden en steeds naar het doel(voren) gericht blijven.
14.10 Snelvuurgedeelte
Bij elke reeks wordt de schijf voorgedraaid volgens de voorziene tijden.
Bij voordraaien mag de schutter slechts 5(vijf) schoten afvuren.
Alle schutters moeten de proefreeksen zowel als de wedstrijdreeksen tegelijk schieten
en op de volgende bevelen:
Voor de PROEF - reeks LADEN : Alle schutters laden binnen een tijd van één (1) minuut.
Voor de EERSTEVOLGENDE reeks
LADEN

Alle schutters laden binnen een tijd van één (1) minuut

“OPGELET”

De schijven moeten weggedraaid worden.

a) De schijven worden weggedraaid. Na een tijdspanne van zeven (7) seconden (+ 1,0 seconde)
worden de schijven voorgedraaid.
b) Voor de rreksen van 20 en 10 sec. moet de schutter de arm laten zakken en de klaarstaande
houding aannemen. Het pistool mag niet op de schiettafel rusten gedurende de reeks.
c) Een reeks is begonnen van zodra de schijf wegdraait na het bevel ‘OPGELET’. Elk schot daarna
gevuurd wordt genoteerd als wedstrijdschot.
d) Wedstrijdschoten afgevuurd buiten de toegestane wedstrijdtijd worden geteld als nullen.
14.11 Ontladen
Zodra de reeks of het onderdeel beëindigd is moet het bevel “ONTLADEN” gegeven worden.
In ieder geval moet de schutter zijn pistool ontladen onmiddellijk na het beëindigen van een
reeks (tenzij bij hapering van het pistool) of wanneer het hem wordt opgedragen.

14.12 Storingen(zie ook aparte lijst aanvulling nevenreglementen).
Het gebruik van geluidsproducerende uitrusting zoals mobiele telefoons, walkie-talkies, biepers
of gelijkaardige toestellen binnen de wedstrijdzone is voor iedereen verboden.
Alle geluidsproducerende toestellen moeten uitgeschakeld zijn.
14.13 Onderbrekingen(zie ook aparte lijst aanvulling nevenreglementen).
14.14 Te veel schoten gevuurd
Indien een schutter meer proefschoten vuurt dan voorzien door het programma, of die
toegelaten zijn door de Baancommissaris of de Jury, zal hij voor elk boventallig proefschot
bestraft worden met een aftrek van twee (2) punten van de eerste reeks van zijn wed-.
strijdscore Deze bestraffing wordt toegepast bovenop een aftrek van twee (2) punten die
kan worden opgelegd indien de schutter met meer dan vijf (5) patronen laadt.
14.15 Te vroege en te late schoten
Elk schot, onvrijwillig gevuurd nadat het bevel ‘LADEN’ werd gegeven, maar voor een wedstrijdreeks is begonnen, moet niet als wedstrijdschot worden genoteerd, maar de schutter
wordt bestraft met een aftrek van twee punten van de eerstvolgende wedstrijdreeks. Deze
straf wordt niet toegepast in de proefreeks.
Elk schot dat in het precisiegedeelte gevuurd wordt na het bevel ‘STOP’ moet genoteerd
worden als misser. Kan het schot, of de schoten, niet bepaald worden, moet het schot of de
schoten met de hoogste waarde afgetrokken worden van de score van die schijf.
14.16 Onjuiste bevelen(zie ook apart lijst aanvulling nevenreglementen).
14.17 Kruisvuur.
a) Indien een schutter een proefschot vuurt in de proefschijf van een ander schutter, zal hij
dat schot niet mogen herhalen, maar wordt niet gestraft.
b) Indien een schutter een wedstrijdschot afvuurt in een wedstrijdschijf van een andere schutter,
zal hij nul krijgen voor dat schot en mag dat schot niet herschoten worden.
c) Wanneer bij een schutter een kruisvuurschot door de uitmakers wordt herkend valt dit weg.
d) Indien geen kruisvuurschot kan gevonden of bepaald worden. Zal de schutter het schot als zijn
schot moet aanvaarden. Wordt een kruisvuurschot gemeld, maar er kan niet uit gemaakt worden welk schot het kruisvuurschot is. Dan bekomt de schutter het schot met de hoogste waarde.
14.18 Haperingen.
1 hapering in de 150 sec. reeks. In de 20 en 10 sec. reeksen 1 hapering voor beide samen,
a) Hapering in de 150 seconden reeksen.
Wordt bij de 150 sec. proefschieten een hapering ingeroepen dan telt deze niet als een hapering
in dit wedstrijd gedeelte. Omdat de duurtijd in de 150 sec. gedeelte nogal ruim is, verkiezen de
meeste schutters hun hapering zelf op te lossen. Als een schutter toch een hapering inroept, zal
hij de nog resterende schoten schieten in de overblijvende tijdspanne, gelijk aan de resterende
tijd op het ogenblik van de hapering. Deze tijd word medegedeeld samen met de nog af te vuren schoten.
b) Bij het snelvuur gedeelte op de wedstrijdschijf.
Wanneer een schutter een geldige hapering heeft, dan zal het aantal treffers genoteerd worden.
Hij herlaad met vijf(5)patronen, waarvan de 5 laagste waarden van de totaal afgevuurde patronen tellen. De hapering wordt direct afgewerkt en niet in de volgende reeks.
In geval van een ongeldige hapering zal elk schot dat niet werd afgevuurd genoteerd worden
als een misser(nul). Opnieuw schieten of vervolledigen is niet toegestaan.

De schutter mag de rest van zijn reeks verder schieten.
14.19 Geldige haperingen
Een patroon gaat niet af.
Een kogel of projectiel blijft in de loop zitten.
Wapen gaat niet af, ondanks de trekker werd overgehaald.
De uittrekker trekt de huls niet uit.
Het wapen vuurt in buien (maxims) zonder dat de trekker gelost wordt.
Onmiddellijk stoppen met vuren, men mag met dat pistool niet verder schieten.
Indien de gevuurde schoten de schijf raakten, worden de hoger gelegen schoten genegeerd.
De schuif klemt of de lege huls werd niet uitgeworpen.
14.20 Ongeldige haperingen
De schutter heeft het sluitstuk, het mechanisme of de veiligheidspal aangeraakt, of een ander
persoon heeft het pistool aangeraakt voor het door de baancommissaris werd nagezien.
De veiligheidspal werd niet afgezet;
De schutter heeft zijn pistool niet geladen;
De schutter heeft minder patronen geladen dan voorgeschreven;
De schutter liet de trekker niet ver genoeg terugkeren na het vorige schot;
Het pistool werd met verkeerde munitie geladen;
De lader werd niet correct ingebracht of viel uit het pistool tijdens het schieten, behalve
wanneer dit te wijten is aan schade aan het mechanisme;
De hapering is te wijten aan een oorzaak die normaal door de schutter kon vermeden worden.
Dit is eveneens van toepassing indien een hulzenvanger gebruikt wordt.
14.21 Uitmaak van deze kogeldiscipline en waardering der schietschijven.

a)
b)
c)
d)

Bij deze discipline wordt naar de binnenkant uitgemaakt. Raakt de schotmaat het hoger
gelegen punt, wordt dit hogere punt toegekend.
De schotmaat mag slechts eenmaal in het schotgat gestoken worden.
Wanneer de uitmaker(s)een beslissing hebben genomen wordt de schotmaat verwijderd,
de beslissing genoteerd en onderlijnd met zoveel lijntjes als er personen bij betrokken waren,
dus 1-2 of 3. Het noteren van de schoten begint altijd met de hoogste waarde.
Eenmaal een schot gewaardeerd en dat onderlijnd is, kan er niet meer op terug gekomen
worden en is de uitspraak onherroepelijk.
Een schot buiten de ringen wordt genoteerd als nul(0) en mag niet herschoten worden.

14.22 Gelijke scores in het eindklassement van de tellende wedstrijden
Het hoogst aantal tienen, negens, achten, enz. in de laatst tellende wedstrijd.
Zijn de gelijke scores dan nog niet opgeheven moet aan de schutters dezelfde plaats worden
toegekend en moeten in alfabetische volgorde volgens familienaam van de schutter
geplaatst worden.
14.23 Vervanging van een vuurwapen
De schutter mag zijn vuurwapen tijdens een en dezelfde wedstrijd nooit vervangen, tenzij met
de toelating van de Jury. Dit alleen bij defect vuurwapen.
Is er geen toelating gevraagd tot vervanging kan dit diskwalificatie tot gevolg hebben.

Vrijpistool., discipline 15.
Gewicht vrij.
Trekkerdruk vrij.
Kaliber .22 LR.
Afstand 50 m.
15.1 Wedstrijdprogramma : 60 wedstrijdschoten, voor alle categoriën met licentie.
4 reeksen van 15 schoten per schijf.
Totale wedstrijdtijd 2.00 uur, proefschoten inbegrepen.
Opgelet : Dit is een FKPA organizatie, andere organizaties kunnen andere aanpassingen hebben.
15.2 Voorbereidingstijd
Aan de schutters moet vóór aanvang van de wedstrijd 10 minuten toegekend worden om
hun laatste voorbereidingen te treffen. Gedurende de Voorbereidingstijd moeten de proefschijven voorstaan.
15.3 Resterende tijd
De Hoofd Baancommissaris moet de schutters van de resterende tijd inlichten zowel op
tien (10) als vijf (5) minuten voor het einde van de wedstrijdtijd.
15.4 Algemene Vereisten voor de Schietschijven.
Bij FKPA wedstrijden en kampioenschappen mogen alleen schietschijven gebruikt worden die
goedgekeurd zijn door de T.C. van FKPA. Deze schietschijven mogen aan de voorkant geen enkel
herkenningsteken dragen, buiten de officiële opdruk. De achterkant dient alleen voor de noodzakelijke gegevens van, Voornaam, club, uur, serie, enz. De punten uitmaak wordt wel aan de
voorkant geschreven, alsook de verwittigingen en strafpunten.
De precisieschijf

10 ring
9 ring
8 ring
7 ring
6 ring

50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm

+ - 0,2 mm
+ - 0,4 mm
+ - 0,5 mm
+ - 1,0 mm
+ - 1,0 mm

5 ring
4 ring
3 ring
2 ring
1 ring

300 mm
350 mm
400 mm
450 mm
500 mm

+ - 1,0 mm
+ - 1,0 mm
+ - 2,0 mm
+ - 2,0 mm
+ - 2,0 mm

Binnentien : 25 mm (+ - 0,2 mm. ).
De dikte van de scorering is 0,2 tot 0,5 mm.
De minnimum zichtbare deel van de schijf : 520 x 520 mm.
De waarden van de scoreringen worden aangegeven met cijfers van ongeveer
10 mm hoog en 1 mm dik.
Ze moeten gemakkelijk leesbaar zijn met een normale telescoop op de
voorziene afstand.
De 10 ring is niet van een cijfer voorzien
15.5 De Schietschijven.
a) De kaarten worden overhandigd op het ogenblik dat de schutter zijn reeks gaat schieten. Elke
schutter is verplicht zijn kaarten te tellen. Nadien kan elke klacht wegens te weinig kaarten niet
meer aanvaard worden. De schutter krijgt voor elke kaart die er te weinig zou zijn onherroepelijk nullen.
b) De geschoten wedstrijdkaarten moeten minstens zes(6)weken bijgehouden worden.
Zij kunnen steeds door de Technische Commissie opgevraagd worden.
15.6 Proefschijven.
De proefschijven moeten duidelijk gemarkeerd worden door middel van een zwarte diagonale
streep in de rechter bovenhoek, duidelijk zichtbaar met het blote oog op de vereiste afstand
onder normale lichtomstandigheden.
15.7 Uitmaak van deze Kogeldiscipline.
Bij deze discipline wordt naar de binnenkant uitgemaakt. Raakt de schotmaat het hoger
gelegen punt, wordt dit hogere punt toegekend.
15.8 Waardering der schietschijven.
a) De schotmaat mag slechts eenmaal in het schotgat gestoken worden.
b) Wanneer de uitmaker(s)een beslissing hebben genomen wordt de schotmaat verwijderd,
de beslissing genoteerd en onderlijnd met zoveel lijntjes als er personen bij betrokken waren,
dus 1-2 of 3.
c) Eenmaal een schot gewaardeerd en dat onderlijnd is, kan er niet meer op terug gekomen
worden en is de uitspraak onherroepelijk.
d) Een schot buiten de ringen wordt genoteerd als nul(0) en mag niet herschoten worden.
15.9 Wedstrijdschijf. (teveel schoten).
Wanneer een schutter op zijn wedstrijdschijf meer schoten afvuurt dan toegelaten is zal hij de
de eerste twee maal niet bestraft worden. Maar voor ieder schot dat hij daarna nog per wedstrijdschijf teveel afvuurt bekomt de schutter min 2 strafpunten op het wedstrijd totaal.
In overeenstemming met de teveel afgevuurde schoten, zal hij op de volgende wedstrijdschijf
minder schoten doen.
Als de schutter meer wedstrijdschoten doet dan het programma voorschrijft, zal hij op die rozen
waar teveel schoten zijn, de schoten met de laagste waarden moeten aanvaarden. Dit in overeenstemming met het wedstrijdprogramma. Er worden hem 2 punten afgetrokken op het eindtotaal, voor elk schot dat te veel is afgevuurd.
15.10 Wedstrijdschoten na het" STOP" bevel.
Wedstrijdschoten afgevuurd buiten de toegestane wedstrijdtijd worden geteld als nullen.
15.11 Kruisvuur.
a) Wanneer een schutter een proefschot afvuurt in een proefschijf van een andere schutter,
wordt hij hiervoor niet gestraft.
b) Wanneer een schutter een proefschot afvuurt in een wedstrijdschijf van een ander schutter,
zal hij min 2 strafpunten krijgen. Dit word afgetrokken op de eindscore.

c) Indien een schutter een wedstrijdschot afvuurt in een wedstrijdschijf van een andere schutter,
zal hij nul krijgen voor dat schot en mag dat schot niet herschoten worden.
d) Wanneer bij een schutter een kruisvuurschot door de uitmakers wordt herkend valt dit weg.
e) Indien geen kruisvuurschot kan gevonden of bepaald worden. Zal de schutter het schot als zijn
schot moet aanvaarden. Wordt een kruisvuurschot gemeld, maar er kan niet uit gemaakt worden welk schot het kruisvuurschot is. Dan bekomt de schutter het schot met de hoogste waarde.
15.12 Gelijke scores in het eindklassement van de tellende wedstrijden
Het hoogst aantal tienen, negens,achten, enz. in de laatst tellende wedstrijd.
Zijn de gelijke scores dan nog niet opgeheven moet aan de schutters dezelfde plaats worden
toegekend en moeten in alfabetische volgorde volgens familienaam van de schutter
geplaatst worden.
15.13 Het Laden
Men mag slechts met één patroon laden.
Vuurwapens mogen slechts geladen worden op de vuurlijn en niet voordat het bevel of signaal
"laden" is gegeven. Ook de lader mag niet aangeraakt worden. De hantering van vuurwapens,
laders en munitie is ten strengste verboden als het baanpersoneel zich voor de vuurlijn bevindt.
Vooraleer het vuurwapen wordt ingepakt zal de baantoezichter er zich van vergewissen dat het
vuurwapen ontladen is.
De baantoezichter of de aangestelde die de bevelen geeft is verantwoordelijk voor het geven
van de bevelen "LADEN, START en STOP en ONTLADEN" en andere noodzakelijke bevelen. De
baantoezichters of de aangestelde moet er op toezien dat deze bevelen worden opgevolgd en
dat alle vuurwapens veilig worden gehanteerd. Elke schutter die een vuurwapen of lader
hanteert zonder toestemming van de baantoezichter na het bevel"STOP " kan onmiddellijk
uitgesloten worden.
Bij defect vuurwapen onmiddellijk de baantoezichter verwittigen, dit door middel van uw
hand op te steken zonder de andere schutters te hinderen. Het vuurwapen moet in de hand
gehouden worden en steeds naar het doel(voren) gericht blijven.
15.14 Vervanging van een vuurwapen
De schutter mag zijn vuurwapen tijdens een en dezelfde wedstrijd nooit vervangen, tenzij met
de toelating van de Jury. Dit alleen bij defect vuurwapen.
Is er geen toelating gevraagd tot vervanging kan dit diskwalificatie tot gevolg hebben.

Sportpistool (Klein Kaliber), discipline 16.
Voor alle categoriën met licentie.

Gewicht 1,400 kg. maximum.
Trekkerdruk 1 kg. minimum.
Kaliber . 22 LR.
Afstand 25 m.
16.1 Veiligheid

Oog- en oorbescherming is aangeraden.

16.2 Algemene Vereisten voor de Schietschijven.
Bij FKPA wedstrijden en kampioenschappen mogen alleen schietschijven gebruikt worden die
goedgekeurd zijn door de T.C. van FKPA. Deze schietschijven mogen aan de voorkant geen enkel
herkenningsteken dragen, buiten de officiële opdruk. De achterkant dient alleen voor de noodzakelijke gegevens van, Voornaam, club, uur, serie, enz. De punten uitmaak wordt wel aan de
voorkant geschreven, alsook de verwittigingen en strafpunten.
Precisieschijf
Duelschijf

10 ring
9 ring
8 ring
7 ring
6 ring
5 ring
4 ring
3 ring
2 ring
1 ring

50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
400 mm
450 mm
500 mm

+ - 0,2 mm
+ - 0,4 mm
+ - 0,5 mm
+ - 1,0 mm
+ - 1,0 mm
+ - 1,0 mm
+ - 1,0 mm
+ - 2,0 mm
+ - 2,0 mm
+ - 2,0 mm

10 ring
9 ring
8 ring
7 ring
6 ring
5 ring

100 mm
180 mm
260 mm
340 mm
420 mm
500 mm

+ - 0,4 mm
+ - 0,6 mm
+ - 1,0 mm
+ - 1,0 mm
+ - 2,0 mm
+ - 2,0 mm

Binnentien : 50 mm ( + - 0,2 mm ).
Dikte van de scoreringen : 0,5 tot 1,0 mm.
De waarde van de scoreringen worden aangegeven met cijfers van ongeveer 5 mm hoog en
0,50 mm dik.
De 10- ring is niet voorzien van een cijfer
Links en rechts van het schijfmidden is een witte,
horizontale miklijn
aangebracht van 125 mm lang en 5 mm dik.

Binnentien : 25 mm (+ - 0,2 mm. ).
De dikte van de scorering is 0,2 tot 0,5 mm.
De minnimum zichtbare deel van de schijf :
520 x 520 mm.
De waarden van de scoreringen worden aangegeven met cijfers van ongeveer 10 mm
hoog en 1 mm dik.
Ze moeten gemakkelijk leesbaar zijn met een normale telescoop op de voorziene afstand.
De 10 ring is niet van een cijfer voorzien

16.3 Meten van de trekkerdruk
De trekkerdruk moet gemeten worden met
het meetgewicht opgehangen bij het midden van de trekker en met de loop in vertikale stand. Het gewicht moet vanaf een horizontaal vlak worden opgetild. De meting moet
uitgevoerd worden door verantwoordelijken
van de Uitrustingscontrole. De minimum trekkerdruk moet de hele wedstrijd behouden
blijven. Maximum drie(3) pogingen zijn toegelaten om het gewicht op te tillen. Indien het
faalt mag het pas na afstelling opnieuw worden aangeboden. Bij de meting van Luchtdrukpistolen moet het loslaten van de
stuwlading geactiveerd zijn.

16.4 Opmerking
Een gewicht met een metalen- of rubberen scherpe rand moet gebruikt worden. Een rol aan
het trekkergewicht is niet toegelaten. Een tegengewicht zonder veren of andere toestellen
moet gebruikt worden.
16.5 Het meten van de totale afmetingen van het wapen.
a) De totale afmetingen van het wapen zijn in zover beperkt dat het geheel moet passen in een
rechthoekige doos met inwendige afmetingen van 420 x 200 x 50 mm.
Een afwijking van + 1,0 mm - 0,0 mm in de afmetingen van de doos is toegestaan.
De lader moet niet aangebracht zijn voor controle in de doos
b) De looplengte wordt als volgt gemeten
Halfautomatisch Pistool
Revolver

van de loopmond tot het uitwerpvenster(loop + kamer)
de loop alleen (trommel niet inbegrepen)

16.6 Houding
De schutter moet vrij staan, zonder steun, met beide voeten en/of schoenen volledig in het
schietpunt. Pistolen mogen met slechts één hand vastgehouden en afgevuurd worden,
De pols moet zichtbaar vrij van enige steun zijn.

Voor het snelvuurgedeelte moet het vuren beginnen vanuit de klaarstaande houding.
In deze houding moet de arm waarmee gevuurd wordt, naar beneden wijzen onder een hoek
niet groter dan 45° met een vertikale lijn, maar mag het pistool niet naar de grond gericht zijn
voor de voorste rand van het schietpunt.

De arm moet zichtbaar onbeweeglijk in deze houding blijven, tot de schijf verschijnt.
Indien een schutter zijn arm te vroeg naar boven brengt, of onvoldoende laat zakken, moet
hij een waarschuwing krijgen.
Bij een tweede waarschuwing worden twee punten van zijn eindscore afgetrokken.
Bij een derde overtreding van deze regel moet de schutter gediskwalificeerd worden.
16.7 Wedstrijdprogramma in 2 delen van 30 schot.
1° deel Precisie : 6 reeksen van 5 wedstrijdschoten in 5 min., na één reeks van 5 proefschoten.
2° deel Snelvuur 6 reeksen van 5 wedstrijdschoten, met vooraf één reeks van 5 proefschoten.
Deel 2 : Tijdens elke reeks wordt de schijf 5 maal voorgedraaid gedurende 3 sec. De tijd dat de
schijf is weggedraaid, is 7 sec. Er mag slechts 1 schot afgevuurd worden als de schijf voordraaid.
Opgelet : Dit is een FKPA organizatie, andere organizaties kunnen andere aanpassingen hebben.
16.8 Baankijkers
Het gebruik van een kijker die niet aan het pistool is bevestigd, is toegelaten.
16.9 Het Laden
Bij deze discipline met lader of trommel mag er nooit meer dan vijf(5)patronen geladen worden.
Als een schutter meer patronen laadt dan toegelaten is, zal er 2 punten op zijn eindscore in
mindering gebracht worden. Indien dit nogmaals in dezelfde wedstrijd voorkomt,wordt de
schutter uitgesloten voor de betreffende wedstrijd. Maximum één lader(pistool) is toegelaten.
Vuurwapens mogen slechts geladen worden op de vuurlijn en niet voordat het bevel of signaal
"laden" is gegeven. Ook de lader mag niet aangeraakt worden. De hantering van vuurwapens,
laders en munitie is ten strengste verboden als het baanpersoneel zich voor de vuurlijn bevindt.
Vooraleer het vuurwapen wordt ingepakt zal de baantoezichter er zich van vergewissen dat het
vuurwapen ontladen is. Het is verboden onverpakte vuurwapens te transporteren.
De baantoezichter of aangestelde die de bevelen geeft is verantwoordelijk voor het geven van
de bevelen "LADEN, OPGELET, START en STOP en ONTLADEN" en andere noodzakelijke bevelen.
De baantoezichters of de aangestelde moet er op toezien dat deze bevelen worden opgevolgd
en dat alle vuurwapens veilig worden gehanteerd. Elke schutter die een vuurwapen of lader
hanteert zonder toestemming van de baantoezichter na het bevel"STOP " kan onmiddellijk
uitgesloten worden.
Bij hapering onmiddellijk de baantoezichter verwittigen, dit door middel van uw
hand op te steken zonder de andere schutters te hinderen. Het vuurwapen moet in de hand
gehouden worden en steeds naar het doel(voren) gericht blijven.
16.10 Precisiegedeelte
De Baancommissaris zal het bevel “LADEN” geven. Na het bevel “LADEN” moeten de
schutters zich binnen één (1) minuut klaarmaken met het juiste aantal patronen. Het
vuren zal beginnen met het gepaste bevel of signaal.
Alle schutters moeten het Precisiegedeelte hebben beëindigd alvorens het Snelvuurgedeelte mag beginnen.
16.11 Snelvuurgedeelte
Bij elke reeks wordt de schijf vijf maal voorgedraaid, telkens gedurende drie seconden
(+ 0,2 seconden, - 0,0 seconden). Tussen elk voordraaien van de schijf, is ze gedurende zeven
seconden (+ 0,1 seconde) weggedraaid.
Bij ieder voordraaien van de schijf mag slechts één schot gevuurd worden.
Alle schutters moeten de proefreeksen zowel als de wedstrijdreeksen tegelijk schieten
en op de volgende bevelen:
Voor de PROEF - reeks LADEN : Alle schutters laden binnen een tijd van één (1) minuut.

Voor de EERSTEVOLGENDE reeks
LADEN

Alle schutters laden binnen een tijd van één (1) minuut

“OPGELET”

De schijven moeten weggedraaid worden.

a) De schijven worden weggedraaid. Na een tijdspanne van zeven (7) seconden (+ 1,0 seconde)
worden de schijven voorgedraaid.
b) Voor elk schot moet de schutter de arm laten zakken en de klaarstaande houding aannemen.
Het pistool mag niet op de schiettafel rusten gedurende de reeks.
c) Een reeks is begonnen van zodra de schijf wegdraait na het bevel ‘OPGELET’. Elk schot daarna
gevuurd wordt genoteerd als wedstrijdschot.
d) Wedstrijdschoten afgevuurd buiten de toegestane wedstrijdtijd worden geteld als nullen.
16.12 Ontladen
Zodra de reeks of het onderdeel beëindigd is moet het bevel “ONTLADEN” gegeven worden.
In ieder geval moet de schutter zijn pistool ontladen onmiddellijk na het beëindigen van een
reeks (tenzij bij hapering van het pistool) of wanneer het hem wordt opgedragen.
16.13 Storingen(zie ook aparte lijst aanvulling nevenreglementen).
Het gebruik van geluidsproducerende uitrusting zoals mobiele telefoons, walkie-talkies, biepers
of gelijkaardige toestellen binnen de wedstrijdzone is voor iedereen verboden.
Alle geluidsproducerende toestellen moeten uitgeschakeld zijn.
16.14 Onderbrekingen(zie ook aparte lijst aanvulling nevenreglementen).
16.15 Te veel schoten gevuurd
Indien er bij het snelvuurgedeelten(2) schoten gevuurd worden bij een éénmalig voordraaien
van de doelen wordt de hoogste score afgetrokken.
Indien een schutter meer proefschoten vuurt dan voorzien door het programma, of die
toegelaten zijn door de Baancommissaris of de Jury, zal hij voor elk boventallig proefschot
bestraft worden met een aftrek van twee (2) punten van de eerste reeks van zijn wed-.
strijdscore Deze bestraffing wordt toegepast bovenop een aftrek van twee (2) punten die
kan worden opgelegd indien de schutter met meer dan vijf (5) patronen laadt.
16.16 Te vroege en te late schoten
Elk schot, onvrijwillig gevuurd nadat het bevel ‘LADEN’ werd gegeven, maar voor een wedstrijdreeks is begonnen, moet niet als wedstrijdschot worden genoteerd, maar de schutter
wordt bestraft met een aftrek van twee punten van de eerstvolgende wedstrijdreeks. Deze
straf wordt niet toegepast in de proefreeks.
Elk schot dat in het precisiegedeelte gevuurd wordt na het bevel ‘STOP’ moet genoteerd
worden als misser. Kan het schot, of de schoten, niet bepaald worden, moet het schot of de
schoten met de hoogste waarde afgetrokken worden van de score van die schijf.
16.17 Onjuiste bevelen(zie ook apart lijst aanvulling nevenreglementen).
16.18 Kruisvuur.
a) Indien een schutter een proefschot vuurt in de proefschijf van een ander schutter, zal hij
dat schot niet mogen herhalen, maar wordt niet gestraft.
b) Indien een schutter een wedstrijdschot afvuurt in een wedstrijdschijf van een andere schutter,
zal hij nul krijgen voor dat schot en mag dat schot niet herschoten worden.
c) Wanneer bij een schutter een kruisvuurschot door de uitmakers wordt herkend valt dit weg.
d) Indien geen kruisvuurschot kan gevonden of bepaald worden. Zal de schutter het schot als zijn
schot moet aanvaarden. Wordt een kruisvuurschot gemeld, maar er kan niet uit gemaakt worden welk schot het kruisvuurschot is. Dan bekomt de schutter het schot met de hoogste waarde.

16.19 Haperingen.
1 in het precisiegedeelte . 1 in het snelvuurgedeelte
a) Haperingen bij precisie.
Wordt er bij precisie proefschieten een hapering ingeroepen dan telt deze niet als een hapering
in dit wedstrijd gedeelte. Omdat de duurtijd in het precisie gedeelte nogal ruim is, verkiezen de
meeste schutters hun hapering zelf op te lossen. Als een schutter toch een hapering inroept, zal
hij de nog resterende schoten schieten in de overblijvende tijdspanne, gelijk aan de resterende
tijd op het ogenblik van de hapering. Deze tijd word medegedeeld samen met de nog af te vuren schoten ( er wordt een maximale tijd van één minuut toegestaan voor elk te vuren schot).
b) Bij het snelvuur gedeelte op de proefschijf.
Als een hapering word ingeroepen, zal deze niet tellen als eerste hapering in dat wedstrijdgedeelte. De schutter mag zijn proefreeks verder afwerken op een vast voorgedraaide schijf
gedurende twee(2)minuten.
c) Bij het snelvuur gedeelte op de wedstrijdschijf.
De gevuurde schoten worden genoteerd en de reeks mag vervolledigd worden.
Schoten om een reeks te vervolledigen moeten gevuurd worden in de onmiddellijk daarop
volgende reeks (in het precisiegedeelte wordt een maximale tijd van één (1) minuut toegestaan
voor elk te vuren schot), of elk voordraaien van de schijf voor het snelvuurgedeelte.
Alle niet gevuurde schoten of schoten die bij het vervolledigen de schijf niet raken, moeten als
misser(s) (nul) genoteerd worden.
Bij een tweede hapering in hetzelfde tijdsgedeelte tellen enkel de treffers en mag de reeks niet
herschoten worden. De schutter mag de wedstrijd verder zetten.
Bij een ongeldige hapering wordt het schot waar de hapering zich voordeed genoteerd als misser.
De reeks vervolledigen zonder de misser is toegelaten. Enkel de waarde van de gevuurde schoten
zullen aan de schutter worden toegekend. Hij mag het vervolg van zijn wedstrijd verder zetten.
d) Het oplossen van haperingen.
De schutter schiet na een geldige hapering zijn reeks verder in de daarop volgende serie.
Nadat alle reeksen verschoten zijn, worden de resterende series bijgeschoten.
16.20 Geldige haperingen
Een patroon gaat niet af.
Een kogel of projectiel blijft in de loop zitten.
Wapen gaat niet af, ondanks de trekker werd overgehaald.
De uittrekker trekt de huls niet uit.
Het wapen vuurt in buien (maxims) zonder dat de trekker gelost wordt.
Onmiddellijk stoppen met vuren, men mag met dat pistool niet verder schieten.
Indien de gevuurde schoten de schijf raakten, worden de hoger gelegen schoten genegeerd.
De schuif klemt of de lege huls werd niet uitgeworpen.
16.21 Ongeldige haperingen
De schutter heeft het sluitstuk, het mechanisme of de veiligheidspal aangeraakt, of een ander
persoon heeft het pistool aangeraakt voor het door de baancommissaris werd nagezien.
De veiligheidspal werd niet afgezet;
De schutter heeft zijn pistool niet geladen;
De schutter heeft minder patronen geladen dan voorgeschreven;
De schutter liet de trekker niet ver genoeg terugkeren na het vorige schot;
Het pistool werd met verkeerde munitie geladen;
De lader werd niet correct ingebracht of viel uit het pistool tijdens het schieten, behalve
wanneer dit te wijten is aan schade aan het mechanisme;
De hapering is te wijten aan een oorzaak die normaal door de schutter kon vermeden worden.
Dit is eveneens van toepassing indien een hulzenvanger gebruikt wordt.

16.22 Het Aanwijzen.
Het snelvuur gedeelte van deze discipline wordt aangeduid met een aanwijsplaatje van
ongeveer drie tot vijf cm. diameter, bevestigd op een staaf van ongeveer dertig cm. lang.
De rode zijde voor aanduiding van de 10 en de witte voor al de anderen.
16.23 Uitmaak van deze kogeldiscipline en waardering der schietschijven.

a)
b)
c)
d)

Bij deze discipline wordt naar de binnenkant uitgemaakt. Raakt de schotmaat het hoger
gelegen punt, wordt dit hogere punt toegekend.
De schotmaat mag slechts eenmaal in het schotgat gestoken worden.
Wanneer de uitmaker(s)een beslissing hebben genomen wordt de schotmaat verwijderd,
de beslissing genoteerd en onderlijnd met zoveel lijntjes als er personen bij betrokken waren,
dus 1-2 of 3. Het afroepen of noteren van de schoten begint altijd met de hoogste waarde.
Eenmaal een schot gewaardeerd en dat onderlijnd is, kan er niet meer op terug gekomen
worden en is de uitspraak onherroepelijk.
Een schot buiten de ringen wordt genoteerd als nul(0) en mag niet herschoten worden.

16.24 Gelijke scores in het eindklassement van de tellende wedstrijden
Het hoogst aantal tienen, negens,achten, enz. in de laatst tellende wedstrijd.
Zijn de gelijke scores dan nog niet opgeheven moet aan de schutters dezelfde plaats worden
toegekend en moeten in alfabetische volgorde volgens familienaam van de schutter
geplaatst worden.
16.25 Vervanging van een vuurwapen
De schutter mag zijn vuurwapen tijdens een en dezelfde wedstrijd nooit vervangen, tenzij met
de toelating van de Jury. Dit alleen bij defect vuurwapen.
Is er geen toelating gevraagd tot vervanging kan dit diskwalificatie tot gevolg hebben.

Super Kaliber, discipline 17.

Voor alle categoriën met licentie.

Gewicht 1,400 kg. maximum.
Trekkerdruk 1,000 kg. minimum.
Kaliber groter dan cal.9.65mm.
Afstand 25 m.
17.1 Veiligheid

Oog- en oorbescherming is aangeraden.

17.2 Algemene Vereisten voor de Schietschijven.
Bij FKPA wedstrijden en kampioenschappen mogen alleen schietschijven gebruikt worden die
goedgekeurd zijn door de T.C. van FKPA. Deze schietschijven mogen aan de voorkant geen enkel
herkenningsteken dragen, buiten de officiële opdruk. De achterkant dient alleen voor de noodzakelijke gegevens van, Voornaam, club, uur, serie, enz. De punten uitmaak wordt wel aan de
voorkant geschreven, alsook de verwittigingen en strafpunten.
Precisieschijf
Duelschijf

10 ring
9 ring
8 ring
7 ring
6 ring
5 ring
4 ring
3 ring
2 ring
1 ring

50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
400 mm
450 mm
500 mm

+ - 0,2 mm
+ - 0,4 mm
+ - 0,5 mm
+ - 1,0 mm
+ - 1,0 mm
+ - 1,0 mm
+ - 1,0 mm
+ - 2,0 mm
+ - 2,0 mm
+ - 2,0 mm

10 ring
9 ring
8 ring
7 ring
6 ring
5 ring

100 mm
180 mm
260 mm
340 mm
420 mm
500 mm

+ - 0,4 mm
+ - 0,6 mm
+ - 1,0 mm
+ - 1,0 mm
+ - 2,0 mm
+ - 2,0 mm

Binnentien : 50 mm ( + - 0,2 mm ).
Dikte van de scoreringen : 0,5 tot 1,0 mm.
De waarde van de scoreringen worden aangegeven met cijfers van ongeveer 5 mm hoog en
0,50 mm dik.
De 10- ring is niet voorzien van een cijfer

Binnentien : 25 mm (+ - 0,2 mm. ).
De dikte van de scorering is 0,2 tot 0,5 mm.
De minnimum zichtbare deel van de schijf :
520 x 520 mm.
Links en rechts van het schijfmidden is een witte,
De waarden van de scoreringen worden aanhorizontale miklijn
gegeven met cijfers van ongeveer 10 mm
aangebracht van 125 mm lang en 5 mm dik.
hoog en 1 mm dik.
Ze moeten gemakkelijk leesbaar zijn met een normale telescoop op de voorziene afstand.
De 10 ring is niet van een cijfer voorzien

17.3 Meten van de trekkerdruk
De trekkerdruk moet gemeten worden met
het meetgewicht opgehangen bij het midden van de trekker en met de loop in vertikale stand. Het gewicht moet vanaf een horizontaal vlak worden opgetild. De meting moet
uitgevoerd worden door verantwoordelijken
van de Uitrustingscontrole. De minimum trekkerdruk moet de hele wedstrijd behouden
blijven. Maximum drie(3) pogingen zijn toegelaten om het gewicht op te tillen. Indien het
faalt mag het pas na afstelling opnieuw worden aangeboden. Bij de meting van Luchtdrukpistolen moet het loslaten van de
stuwlading geactiveerd zijn.
17.4 Opmerking
Een gewicht met een metalen- of rubberen scherpe rand moet gebruikt worden. Een rol aan
het trekkergewicht is niet toegelaten. Een tegengewicht zonder veren of andere toestellen
moet gebruikt worden.
17.5 Het meten van de totale afmetingen van het wapen.
a) De totale afmetingen van het wapen zijn in zover beperkt dat het geheel moet passen in een
rechthoekige doos met inwendige afmetingen van 420 x 200 x 50 mm.
Een afwijking van + 1,0 mm - 0,0 mm in de afmetingen van de doos is toegestaan.
De lader moet niet aangebracht zijn voor controle in de doos
b) De looplengte wordt als volgt gemeten
Halfautomatisch Pistool
Revolver

van de loopmond tot het uitwerpvenster(loop + kamer)
de loop alleen (trommel niet inbegrepen)

17.6 Houding
De schutter moet vrij staan, zonder steun, met beide voeten en/of schoenen volledig in het
schietpunt. Pistolen mogen met slechts één hand vastgehouden en afgevuurd worden,
De pols moet zichtbaar vrij van enige steun zijn.

Voor het snelvuurgedeelte moet het vuren beginnen vanuit de klaarstaande houding.
In deze houding moet de arm waarmee gevuurd wordt, naar beneden wijzen onder een hoek
niet groter dan 45° met een vertikale lijn, maar mag het pistool niet naar de grond gericht zijn
voor de voorste rand van het schietpunt.

De arm moet zichtbaar onbeweeglijk in deze houding blijven, tot de schijf verschijnt.
Indien een schutter zijn arm te vroeg naar boven brengt, of onvoldoende laat zakken, moet
hij een waarschuwing krijgen.
Bij een tweede waarschuwing worden twee punten van zijn eindscore afgetrokken.
Bij een derde overtreding van deze regel moet de schutter gediskwalificeerd worden.
17.7 Wedstrijdprogramma : 2 delen van 20 schoten, voor alle categoriën met licentie.
1° deel precisie 4 x 5 schoten in 5 min., met vooraf één reeks van 5 proefschoten.
2° deel Snelvuur 4 reeksen van elk 5 wedstrijdschoten, na één reeks van 5 proefschoten.
Opgelet : Dit is een FKPA organizatie, andere organizaties kunnen andere aanpassingen hebben.

17.8 Baankijkers
Het gebruik van een kijker die niet aan het pistool is bevestigd, is toegelaten.
17.9 Het Laden
Bij deze discipline met lader of trommel mag er nooit meer dan vijf(5)patronen geladen worden.
Als een schutter meer patronen laadt dan toegelaten is, zal er 2 punten op zijn eindscore in
mindering gebracht worden. Indien dit nogmaals in dezelfde wedstrijd voorkomt,wordt de
schutter uitgesloten voor de betreffende wedstrijd. Maximum één lader(pistool) is toegelaten.
Vuurwapens mogen slechts geladen worden op de vuurlijn en niet voordat het bevel of signaal
"laden" is gegeven. Ook de lader mag niet aangeraakt worden. De hantering van vuurwapens,
laders en munitie is ten strengste verboden als het baanpersoneel zich voor de vuurlijn bevindt.
Vooraleer het vuurwapen wordt ingepakt zal de baantoezichter er zich van vergewissen dat het
vuurwapen ontladen is. Het is verboden onverpakte vuurwapens te transporteren.
De baantoezichter of aangestelde die de bevelen geeft is verantwoordelijk voor het geven van
de bevelen "LADEN, OPGELET, START en STOP en ONTLADEN" en andere noodzakelijke bevelen.
De baantoezichters of de aangestelde moet er op toezien dat deze bevelen worden opgevolgd
en dat alle vuurwapens veilig worden gehanteerd. Elke schutter die een vuurwapen of lader
hanteert zonder toestemming van de baantoezichter na het bevel"STOP " kan onmiddellijk
uitgesloten worden.
Bij hapering onmiddellijk de baantoezichter verwittigen, dit door middel van uw
hand op te steken zonder de andere schutters te hinderen. Het vuurwapen moet in de hand
gehouden worden en steeds naar het doel(voren) gericht blijven.
17.10 Precisiegedeelte
De Baancommissaris zal het bevel “LADEN” geven. Na het bevel “LADEN” moeten de
schutters zich binnen één (1) minuut klaarmaken met het juiste aantal patronen. Het
vuren zal beginnen met het gepaste bevel of signaal.
Alle schutters moeten het Precisiegedeelte hebben beëindigd alvorens het Snelvuurgedeelte mag beginnen.
17.11 Snelvuurgedeelte
Bij elke reeks wordt de schijf vijf maal voorgedraaid, telkens gedurende drie seconden
(+ 0,2 seconden, - 0,0 seconden). Tussen elk voordraaien van de schijf, is ze gedurende zeven
seconden (+ 0,1 seconde) weggedraaid.
Bij ieder voordraaien van de schijf mag slechts één schot gevuurd worden.
Alle schutters moeten de proefreeksen zowel als de wedstrijdreeksen tegelijk schieten
en op de volgende bevelen:
Voor de PROEF - reeks LADEN : Alle schutters laden binnen een tijd van één (1) minuut.

Voor de EERSTEVOLGENDE reeks
LADEN

Alle schutters laden binnen een tijd van één (1) minuut

“OPGELET”

De schijven moeten weggedraaid worden.

a) De schijven worden weggedraaid. Na een tijdspanne van zeven (7) seconden (+ 1,0 seconde)
worden de schijven voorgedraaid.
b) Voor elk schot moet de schutter de arm laten zakken en de klaarstaande houding aannemen.
Het pistool mag niet op de schiettafel rusten gedurende de reeks.
c) Een reeks is begonnen van zodra de schijf wegdraait na het bevel ‘OPGELET’. Elk schot daarna
gevuurd wordt genoteerd als wedstrijdschot.
d) Wedstrijdschoten afgevuurd buiten de toegestane wedstrijdtijd worden geteld als nullen.
17.12 Ontladen
Zodra de reeks of het onderdeel beëindigd is moet het bevel “ONTLADEN” gegeven worden.
In ieder geval moet de schutter zijn pistool ontladen onmiddellijk na het beëindigen van een
reeks (tenzij bij hapering van het pistool) of wanneer het hem wordt opgedragen.
17.13 Storingen(zie ook aparte lijst aanvulling nevenreglementen).
Het gebruik van geluidsproducerende uitrusting zoals mobiele telefoons, walkie-talkies, biepers
of gelijkaardige toestellen binnen de wedstrijdzone is voor iedereen verboden.
Alle geluidsproducerende toestellen moeten uitgeschakeld zijn.
17.14 Onderbrekingen(zie ook aparte lijst aanvulling nevenreglementen).
17.15 Te veel schoten gevuurd
Indien er bij het snelvuurgedeelten(2) schoten gevuurd worden bij een éénmalig voordraaien
van de doelen wordt de hoogste score afgetrokken.
Indien een schutter meer proefschoten vuurt dan voorzien door het programma, of die
toegelaten zijn door de Baancommissaris of de Jury, zal hij voor elk boventallig proefschot
bestraft worden met een aftrek van twee (2) punten van de eerste reeks van zijn wed-.
strijdscore Deze bestraffing wordt toegepast bovenop een aftrek van twee (2) punten die
kan worden opgelegd indien de schutter met meer dan vijf (5) patronen laadt.
17.16 Te vroege en te late schoten
Elk schot, onvrijwillig gevuurd nadat het bevel ‘LADEN’ werd gegeven, maar voor een wedstrijdreeks is begonnen, moet niet als wedstrijdschot worden genoteerd, maar de schutter
wordt bestraft met een aftrek van twee punten van de eerstvolgende wedstrijdreeks. Deze
straf wordt niet toegepast in de proefreeks.
Elk schot dat in het precisiegedeelte gevuurd wordt na het bevel ‘STOP’ moet genoteerd
worden als misser. Kan het schot, of de schoten, niet bepaald worden, moet het schot of de
schoten met de hoogste waarde afgetrokken worden van de score van die schijf.
17.17 Onjuiste bevelen(zie ook apart lijst aanvulling nevenreglementen).
17.18 Kruisvuur.
a) Indien een schutter een proefschot vuurt in de proefschijf van een ander schutter, zal hij
dat schot niet mogen herhalen, maar wordt niet gestraft.
b) Indien een schutter een wedstrijdschot afvuurt in een wedstrijdschijf van een andere schutter,
zal hij nul krijgen voor dat schot en mag dat schot niet herschoten worden.
c) Wanneer bij een schutter een kruisvuurschot door de uitmakers wordt herkend valt dit weg.
d) Indien geen kruisvuurschot kan gevonden of bepaald worden. Zal de schutter het schot als zijn
schot moet aanvaarden. Wordt een kruisvuurschot gemeld, maar er kan niet uit gemaakt wor-

den welk schot het kruisvuurschot is. Dan bekomt de schutter het schot met de hoogste waarde.
17.19 Haperingen.
1 in het precisiegedeelte . 1 in het snelvuurgedeelte
a) Haperingen bij precisie.
Wordt er bij precisie proefschieten een hapering ingeroepen dan telt deze niet als een hapering
in dit wedstrijd gedeelte. Omdat de duurtijd in het precisie gedeelte nogal ruim is, verkiezen de
meeste schutters hun hapering zelf op te lossen. Als een schutter toch een hapering inroept, zal
hij de nog resterende schoten schieten in de overblijvende tijdspanne, gelijk aan de resterende
tijd op het ogenblik van de hapering. Deze tijd word medegedeeld samen met de nog af te vuren schoten ( er wordt een maximale tijd van één minuut toegestaan voor elk te vuren schot).
b) Bij het snelvuur gedeelte op de proefschijf.
Als een hapering word ingeroepen, zal deze niet tellen als eerste hapering in dat wedstrijdgedeelte. De schutter mag zijn proefreeks verder afwerken op een vast voorgedraaide schijf
gedurende twee(2)minuten.
c) Bij het snelvuur gedeelte op de wedstrijdschijf.
De gevuurde schoten worden genoteerd en de reeks mag vervolledigd worden.
Schoten om een reeks te vervolledigen moeten gevuurd worden in de onmiddellijk daarop
volgende reeks (in het precisiegedeelte wordt een maximale tijd van één (1) minuut toegestaan
voor elk te vuren schot), of elk voordraaien van de schijf voor het snelvuurgedeelte.
Alle niet gevuurde schoten of schoten die bij het vervolledigen de schijf niet raken, moeten als
misser(s) (nul) genoteerd worden.
Bij een tweede hapering in hetzelfde tijdsgedeelte tellen enkel de treffers en mag de reeks niet
herschoten worden. De schutter mag de wedstrijd verder zetten.
Bij een ongeldige hapering wordt het schot waar de hapering zich voordeed genoteerd als misser.
De reeks vervolledigen zonder de misser is toegelaten. Enkel de waarde van de gevuurde schoten
zullen aan de schutter worden toegekend. Hij mag het vervolg van zijn wedstrijd verder zetten.
d) Het oplossen van haperingen.
De schutter schiet na een geldige hapering zijn reeks verder in de daarop volgende serie.
Nadat alle reeksen verschoten zijn, worden de resterende series bijgeschoten.
17.20 Geldige haperingen
Een patroon gaat niet af.
Een kogel of projectiel blijft in de loop zitten.
Wapen gaat niet af, ondanks de trekker werd overgehaald.
De uittrekker trekt de huls niet uit.
Het wapen vuurt in buien (maxims) zonder dat de trekker gelost wordt.
Onmiddellijk stoppen met vuren, men mag met dat pistool niet verder schieten.
Indien de gevuurde schoten de schijf raakten, worden de hoger gelegen schoten genegeerd.
De schuif klemt of de lege huls werd niet uitgeworpen.
17.21 Ongeldige haperingen
De schutter heeft het sluitstuk, het mechanisme of de veiligheidspal aangeraakt, of een ander
persoon heeft het pistool aangeraakt voor het door de baancommissaris werd nagezien.
De veiligheidspal werd niet afgezet;
De schutter heeft zijn pistool niet geladen;
De schutter heeft minder patronen geladen dan voorgeschreven;
De schutter liet de trekker niet ver genoeg terugkeren na het vorige schot;
Het pistool werd met verkeerde munitie geladen;
De lader werd niet correct ingebracht of viel uit het pistool tijdens het schieten, behalve
wanneer dit te wijten is aan schade aan het mechanisme;

De hapering is te wijten aan een oorzaak die normaal door de schutter kon vermeden worden.
Dit is eveneens van toepassing indien een hulzenvanger gebruikt wordt.
17.22 Het Aanwijzen.
Het snelvuur gedeelte van deze discipline wordt aangeduid met een aanwijsplaatje van
ongeveer drie tot vijf cm. diameter, bevestigd op een staaf van ongeveer dertig cm. lang.
De rode zijde voor aanduiding van de 10 en de witte voor al de anderen.
17.23 Uitmaak van deze kogeldiscipline en waardering der schietschijven.

a)
b)
c)
d)

Bij deze discipline wordt naar de binnenkant uitgemaakt. Raakt de schotmaat het hoger
gelegen punt, wordt dit hogere punt toegekend.
De schotmaat mag slechts eenmaal in het schotgat gestoken worden.
Wanneer de uitmaker(s)een beslissing hebben genomen wordt de schotmaat verwijderd,
de beslissing genoteerd en onderlijnd met zoveel lijntjes als er personen bij betrokken waren,
dus 1-2 of 3. Het afroepen of noteren van de schoten begint altijd met de hoogste waarde.
Eenmaal een schot gewaardeerd en dat onderlijnd is, kan er niet meer op terug gekomen
worden en is de uitspraak onherroepelijk.
Een schot buiten de ringen wordt genoteerd als nul(0) en mag niet herschoten worden.

17.24 Gelijke scores in het eindklassement van de tellende wedstrijden
Het hoogst aantal tienen, negens,achten, enz. in de laatst tellende wedstrijd.
Zijn de gelijke scores dan nog niet opgeheven moet aan de schutters dezelfde plaats worden
toegekend en moeten in alfabetische volgorde volgens familienaam van de schutter
geplaatst worden.
17.25 Vervanging van een vuurwapen
De schutter mag zijn vuurwapen tijdens een en dezelfde wedstrijd nooit vervangen, tenzij met
de toelating van de Jury. Dit alleen bij defect vuurwapen.
Is er geen toelating gevraagd tot vervanging kan dit diskwalificatie tot gevolg hebben.

Snelvuur Luchtpistool Snelvuur, discipline 18.
Gewicht 1,500 kg. Maximum.
Trekkerdruk is 0,500 kg minimum
Kaliber 4. 5 mm.
Afstand 10 m.
18.1 Wedstrijdprogramma 60 wedstrijdschoten vrijstaand.
Tijd 12x5 schoten in 10 seconden
Proefschoten in 10 seconden
1 hapering per wedstrijd.
Kadetten mogen tweehandig schieten, maar niet Opgelegd.
Opgelet : Dit is een FKPA organizatie, andere organizaties kunnen andere aanpassingen hebben.
18.2 Welk type Luchtpistool
Het pistool dat wordt gebruikt in de 10 m Vijf Schot Luchtpistool moet voorzien zijn van
een magazijn dat met vijf (5) projectielen kan geladen worden(mondingsremmen toegelaten).
18.3 Doelen : 10 m Luchtpistool Vijf Schijven discipline 18

De diameter van het zwarte gedeelte is 59,5 mm met een tolerantie van + 0,2 mm – 0,0 mm.
De diameter van de opening (gat) is 30,0 mm met een tolerantie van + 0,2 mm – 0,0 mm.
De doelen kunnen gebruikt worden met een electronisch tijdsmechanisme met signaalgevende lampen en geblokkeerde vallende doelen vóór “START” en na “STOP” , of de tijd
mag gecontroleerd worden met chronometers.
18.4 Voorbereidingstijd
10 m Luchtpistool Vijf Schijven discipline(18) 3 Minuten
Voor elke reeks moet de schutter de arm naar beneden brengen.
Het pistool mag op de bank of de schutterstafel rusten.
Een reeks wordt beschouwd als zijnde begonnen vanaf het bevel “OPGELET”.
Elk schot daarna gevuurd wordt als wedstrijdschot genoteerd.
Vóór de wedstrijd moeten papieren doelen voor 10 m Luchtpistool ter beschikking van
de schutters zijn zodat zij hun mikorganen kunnen afstellen.
De schutter mag één (1) proefreeks van vijf (5) proefschoten vuren in tien (10) seconden.
Het schieten (proef- en wedstrijdreeksen) gebeurt op bevel.

18.5 10 m Luchtpistool Vijf Schijven discipline
De wedstrijd bestaat uit 60 wedstrijdschoten
De wedstrijd is verdeeld in reeksen van telkens vijf (5) schoten in tien (10) seconden.
In elke reeks wordt één schot gevuurd op elk van de vijf (5) vallende doelen.
Wanneer de Baancommissaris het bevel “LADEN” geeft, moeten de schutters zich binnen
één (1) minuut klaarmaken voor hun reeksen.
Na verloop van één (1) minuut, geeft de Baancommissaris de bevelen:
18.6 Bevelen en toegestane tijd
OPGELET
Het "VUREN" start bij het voordraaien van de kleppen
Na tien seconden “STOP” en ontladen.
Schoten na het wegdraaien van de kleppen worden als nul geteld.
18.7 Uitmaak
Een treffer wordt toegekend aan alle doelen die vallen tijdens de schiettijd van
tien seconden. Elke treffer wordt genoteerd als één (1) punt. Vroegtijdige en
laattijdige schoten worden genoteerd als nul. Na elke reeds van vijf (5) schoten
moeten de gevallen doelen worden geteld, meegedeeld worden aan de schutter
en genoteerd op het scorebriefje.
18.8 Gelijke scores in het eindklassement van de tellende wedstrijden
Het hoogst aantal tienen(rozen), in de laatst tellende wedstrijd, de voorlaatste enz..
Zijn de gelijke scores dan nog niet opgeheven moet aan de schutters dezelfde plaats worden
toegekend en moeten in alfabetische volgorde volgens familienaam van de schutter
geplaatst worden.
18.9 Haperingen
Indien een schot niet gevuurd werd omwille van een hapering, en de schutter wenst een
hapering in te roepen, moet hij zijn pistool naar de kogelvang gericht houden en onmiddellijk de Baancommissaris verwittigen door zijn vrije hand op te steken. Hij mag de
andere schutters niet storen.
Een schutter mag proberen de hapering te verhelpen en de reeks verder te zetten, maar
kan daarna geen geldige hapering meer inroepen, tenzij het pistool dermate beschadigd
is dat het niet meer kan werken.
Een hapering in de proefreeks zal niet als dusdanig genoteerd worden. De schutter mag de
proefreeks herhalen.
Het aantal gevuurde schoten moet genoteerd worden en de reeks mag herhaald worden.
18.10 Geldige Haperingen
In geval van een geldige hapering moet het resultaat op elk doel genoteerd worden.
Bij een geldige hapering mag de reeks al dan niet herschoten worden.
18.11 Ongeldige Haperingen
De score moet genoteerd worden als het totaal van de gevallen doelen.
18.12 Het Laden
Wapens en laders mogen slechts geladen worden op de vuurlijn en niet voordat het bevel
of signaal "laden" is gegeven. Ook de lader mag niet aangeraakt worden. De hantering van
wapens, laders en munitie is ten strengste verboden als het baanpersoneel zich voor de
vuurlijn bevindt. Vooraleer het wapen wordt ingepakt zal de baantoezichter er zich van
vergewissen dat het wapen ontladen is.

18.13 Vervanging van een wapen
De schutter mag zijn wapen tijdens een en dezelfde wedstrijd nooit vervangen, tenzij met
de toelating van de Jury.
Dit alleen bij defect wapen. Het wapen moet wel van hetzelfde type en kaliber zijn.
Maar het wapen moet eerst gekeurd zijn.
Indien men het wapen niet heeft laten keuren worden er 2 punten afgetrokken
per afgevuurd wedstrijdschot. Is er geen toelating gevraagd tot vervanging kan dit diskwalificatie tot gevolg hebben.

Snelvuur Luchtpistool Standaard, discipline 19.
Gewicht 1,500 kg. Maximum.
Trekkerdruk is 0,500 kg minimum.
Kaliber 4. 5 mm.
Afstand 10 m.
19.1 Wedstrijd programma 60 wedstrijdschoten vrijstaand, voor alle categoriën.
12 schijven van elk 5 schoten per roos
Tijd 12 x 5 schoten in 10 seconden.
Proefschoten in 10 seconden.
1 hapering per wedstrijd.
Kadetten mogen tweehandig schieten maar niet gesteund.
Opgelet : Dit is een FKPA organizatie, andere organizaties kunnen andere aanpassingen hebben.
19.2 Welk type Luchtpistool
Het pistool dat wordt gebruikt in de 10 m Vijf Schot Luchtpistool moet voorzien zijn van
een magazijn dat met vijf (5) projectielen kan geladen worden(mondingsremmen toegelaten).

Luchtpistoolkaart

10 ring
=
22,0mm
=
(+- 0,1 mm)
(+- 0,2 mm)
9 ring
=
48,5mm
=
8 ring
=
75,0mm
=
(+- 0,2 mm)
(+- 0,2 mm)
7 ring
=
101,5mm
=
6 ring
=
128,0mm
=
(+- 0,2 mm)
5 ring
=
154,5mm
=
(+- 0,2 mm)
Diameter
van
het zwarte stierenoog : 59,5 mm
Binnentien = 11,0 mm (+- 0,1 mm)
Minimaal zichtbare afmeting schijf : 170 mm x 170 mm.
Dikte ringen 0,1mm tot 0,2 mm.
19.3 Voorbereidingstijd
10 m Luchtpistool Standaard discipline(19) 3 Minuten
Voor elke reeks moet de schutter de arm naar beneden brengen.
Het pistool mag op de bank of de schutterstafel rusten.
Een reeks wordt beschouwd als zijnde begonnen vanaf het bevel “OPGELET”.
Elk schot daarna gevuurd wordt als wedstrijdschot genoteerd.
Vóór de wedstrijd moeten papieren doelen voor 10 m Luchtpistool ter beschikking van
de schutters zijn zodat zij hun mikorganen kunnen afstellen.
De schutter mag één (1) proefreeks van vijf (5) proefschoten vuren in tien (10) seconden.
Het schieten (proef- en wedstrijdreeksen) gebeurt op bevel.

19.4 10 m Luchtpistool Standaard discipline 19
De wedstrijd bestaat uit 60 wedstrijdschoten
De wedstrijd is verdeeld in reeksen van telkens vijf (5) schoten in tien (10) seconden.
In elke reeks worden vijf schoten gevuurd op één (1) vaste Luchtpistoolschijf.
Wanneer de Baancommissaris het bevel “LADEN” geeft, moeten de schutters zich binnen
één (1) minuut klaarmaken voor hun reeksen.
Na verloop van één (1) minuut, geeft de Baancommissaris de bevelen:
19.5 Bevelen en tijd
OPGELET
Het "VUREN" start bij het voordraaien van de kleppen
Na tien seconden “STOP” en ontladen.
Schoten na het wegdraaien van de kleppen worden als nul geteld.
19.6 Algemene Vereisten voor de Schietschijven.
a) Bij FKPA wedstrijden en kampioenschappen mogen alleen schietschijven gebruikt worden die
goedgekeurd zijn door de T.C. van FKPA. Deze schietschijven mogen aan de voorkant geen
enkel herkenningsteken dragen, buiten de officiële opdruk. De achterkant dient alleen voor
de noodzakelijke gegevens van, Voornaam, club, uur, serie, enz. De punten uitmaak wordt
wel aan de voorkant geschreven, alsook de verwittigingen en strafpunten.
b) De kaarten worden overhandigd op het ogenblik dat de schutter zijn reeks gaat schieten. Elke
schutter is verplicht zijn kaarten te tellen. Nadien kan elke klacht wegens te weinig kaarten niet
meer aanvaard worden. De schutter krijgt voor elke kaart die er te weinig zou zijn onherroepelijk nullen.
c) De geschoten wedstrijdkaarten moeten minstens zes(6)weken bijgehouden worden.
d) Zij kunnen steeds door de Technische Commissie opgevraagd worden.
19.7 Proefschijven.
De proefschijven moeten duidelijk gemarkeerd worden door middel van een zwarte diagonale
streep in de rechter bovenhoek, duidelijk zichtbaar met het blote oog op de vereiste afstand
onder normale lichtomstandigheden.
19.8 Waardering der schietschijven.
a) De schotmaat mag slechts eenmaal in het schotgat gestoken worden.
b) Wanneer de uitmaker(s)een beslissing hebben genomen wordt de schotmaat verwijderd,
de beslissing genoteerd en onderlijnd met zoveel lijntjes als er personen bij betrokken waren,
dus 1-2 of 3.
c) Eenmaal een schot gewaardeerd en dat onderlijnd is, kan er niet meer op terug gekomen
worden en is de uitspraak onherroepelijk.
d) Een schot buiten de ringen wordt genoteerd als nul(0) en mag niet herschoten worden.
19.9 Uitmaak voor luchtdrukpistolen.
Alle schoten binnen de 10 seconden schiettijd zullen gewaardeerd worden.
Vroege en late schoten worden genoteerd als nul.
Hier heeft de schotmaat een overlapping of kraag bijgevolg is de uitmaak naar buiten.
Twijfelachtig geval. vb. Men schiet een NEGEN mogelijk een TIEN, dus is er twijfel. Wanneer men
de schotmaat in het schotgat heeft geplaatst, kijkt men met het rechteroog boven op de schotmaat en met het linkeroog naar de buitenste rand of kraag van de schotmaat. Als de schotmaatkraag de ring tussen de ACHT en de ZEVEN heeft doorboord, hij bijt in de ZEVEN dan is het
geschoten punt een NEGEN. Indien hij echter de ring tussen de ACHT en de ZEVEN wel heeft
doorboord, maar hij bijt evenwel niet in de ZEVEN of hij heeft de ring maar gedeeltelijk of
helemaal niet doorboord, dan is het geschoten punt een TIEN.
e) Als de schutter een twijfelachtige 1 of 2 schiet is de uitmaak enkel mogelijk door de schotmaat
langs de achterkant van de schijf in het schotgat te steken en men maakt naar binnen uit.
f) Als hij dan raakt is het hoger gelegen punt toegekend.

a)
b)
c)
d)

19.10 Gelijke scores in het eindklassement van de tellende wedstrijden
Het hoogst aantal tienen, negens,achten, enz. in de laatst tellende wedstrijd.
Zijn de gelijke scores dan nog niet opgeheven moet aan de schutters dezelfde plaats worden
toegekend en moeten in alfabetische volgorde volgens familienaam van de schutter
geplaatst worden.
19.11 Haperingen
Indien een schot niet gevuurd werd omwille van een hapering, en de schutter wenst een
hapering in te roepen, moet hij zijn pistool naar de kogelvang gericht houden en onmiddellijk de Baancommissaris verwittigen door zijn vrije hand op te steken. Hij mag de
andere schutters niet storen.
Een schutter mag proberen de hapering te verhelpen en de reeks verder te zetten, maar
kan daarna geen geldige hapering meer inroepen, tenzij het pistool dermate beschadigd
is dat het niet meer kan werken.
Een hapering in de proefreeks zal niet als dusdanig genoteerd worden. De schutter mag de
proefreeks herhalen.
Het aantal gevuurde schoten moet genoteerd worden en de reeks mag herhaald worden.
19.12 Geldige Haperingen
In geval van een geldige hapering moet het resultaat op elk doel genoteerd worden.
Bij een geldige hapering mag de reeks al dan niet herschoten worden.

19.13 Ongeldige Haperingen
De score moet genoteerd worden als het totaal van de afgevuurde schoten.
19.14 Kruisvuur.
a) Wanneer een schutter een proefschot afvuurt in een proefschijf van een andere schutter,
wordt hij hiervoor niet gestraft.
b) Indien een schutter een wedstrijdschot afvuurt in een wedstrijdschijf van een andere schutter,
zal hij nul krijgen voor dat schot en mag dat schot niet herschoten worden.
c) Wanneer bij een schutter een kruisvuurschot door de uitmakers wordt herkend valt dit weg.
d) Indien geen kruisvuurschot kan gevonden of bepaald worden. Zal de schutter het schot als zijn
schot moet aanvaarden. Wordt een kruisvuurschot gemeld, maar er kan niet uit gemaakt worden welk schot het kruisvuurschot is. Dan bekomt de schutter het schot met de hoogste waarde.
19.15 Het Laden
Wapens en laders mogen slechts geladen worden op de vuurlijn en niet voordat het bevel
of signaal "laden" is gegeven. Ook de lader mag niet aangeraakt worden. De hantering van
wapens, laders en munitie is ten strengste verboden als het baanpersoneel zich voor de
vuurlijn bevindt. Vooraleer het wapen wordt ingepakt zal de baantoezichter er zich van
vergewissen dat het wapen ontladen is.
19.16 Vervanging van een wapen
De schutter mag zijn wapen tijdens een en dezelfde wedstrijd nooit vervangen, tenzij met
de toelating van de Jury.
Dit alleen bij defect wapen. Het wapen moet wel van hetzelfde type en kaliber zijn.
Maar het wapen moet eerst gekeurd zijn.
Indien men het wapen niet heeft laten keuren worden er 2 punten afgetrokken
per afgevuurd wedstrijdschot. Is er geen toelating gevraagd tot vervanging kan dit diskwalificatie tot gevolg hebben.

Silhouetten Pistool & Revolver, Geweer.
Sil.1 Werking.

Voor alle categoriën met licentie.

Opgelet : Dit is een FKPA organizatie, andere organizaties kunnen andere aanpassingen hebben.
De inrichtende vereniging zorgt voor voldoende personeel voor een goed en veilig verloop
van de wedstrijd. De opstelling van de staal silhouetten is afhankelijk van de mogelijkheden
van de inrichtende club, doch deze moet van een degelijke constructie zijn.
Sil.2 Wedstrijdtijd
De wedstrijd telt 20 wedstrijdschoten. De maximum tijd bedraagt voor het geweer zes ( 6 )min.,
voor het pistool of revolver vier ( 4 ) minuten. Het laden van de wapens of laders, speedladers
enz..Gebeurt binnen de wedstrijdtijd en op een schietpositie(niet tijdens het verplaatsen).
Sil.3 De afstanden voor het schieten bedragen.
5 kippen
5 varkens
5 kalkoenen
5 rammen

Voor het geweer
20m.
30m.
38.5m.
50m.

Voor het pistool & revolver
12.5m.
25m.
37.5m.
50m.

De silhouetten moeten in volgorden van links naar rechts volledig van hun staanplaats
afgeschoten worden. Elke silhouet heeft dezelfde puntenwaarde.

Sil.4 Pistool en Revolver
Kip
Varken
Kalkoen
Ram
Sil.5 Geweer
Kip
Varken
Kalkoen
Ram

Dikte
10 tot 12 mm
10 tot 12 mm
10 tot 12 mm
10 tot 12 mm

Dikte
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm

Hoogte
143 mm
190 mm
290 mm
330 mm

Breedte Tolerantie
187 mm
+ - 5 mm
280 mm
+ - 5 mm
245 mm + - 10 mm
400 mm + - 10 mm

Afstand
12,5 m
25 m
37,5 m
50 m

Afmetingen van de voet
Lengte
Breedte
100 mm
50 mm
50 mm
100 mm
100 mm
50 mm
100 mm
50 mm

Hoogte
60 mm
75 mm
117 mm
135 mm

Breedte Tolerantie
70 mm
+ - 5 mm
110 mm
+ - 5 mm
98 mm + - 10 mm
165 mm + - 10 mm

Afstand
20 m
30 m
38,5 m
50 m

Afmetingen van de voet
Lengte
Breedte
50 mm
25 mm
100 mm
25 mm
50 mm
25 mm
125 mm
25 mm

Sil.6 Vuurwapens.
Alle richtmiddelen zijn toegelaten. Kijker, aimpoint, enz. Voor pistool of revolvers is een kaliber
vereist met de nodige kracht om de stalen silhouetten volledig van hun plaats te schieten.
Voor het geweer is alleen het kaliber . 22 randvuur munitie toegelaten.
De originele trekkerdruk moet behouden blijven, doch mag voor halfautomatische karabijnen
in geen geval minder dan 1.500 gram bedragen.

Sil.7 Veiligheid.

a)
b)
c)
d)
e)

De baan opzichters controleren de schutters op alle punten besproken in dit reglement,
zij moeten hun taak ernstig opnemen.
Steeds veiligheidsbril en gehoorbescherming dragen.
Het verplaatsen gebeurt met geledigde wapens.
Magnum ladingen zijn verboden.
De schutter toont zijn geledigd wapen aan de baantoezichter voor het verplaatsen.
Voor het geweer is een riem of koord verplicht, voor pistool of revolver een holster.

Sil.8 Verboden.
a)
b)
c)
d)
e)

Munitie van twijfelachtige aard
Voor .22 geweer de patronen zoals stinger, laser, enz..
Voorgeladen patroonhouders
Discuties te houden op de schietbaan.
Crossdrawn en schouderholster .

Sil.9 Het Laden
a) De baantoezichter of de aangestelde die de bevelen geeft is verantwoordelijk voor het geven
van de bevelen "LADEN, START en STOP en ONTLADEN" en andere noodzakelijke bevelen. De
baantoezichters of de aangestelde moet er op toezien dat deze bevelen worden opgevolgd en
dat alle vuurwapens veilig worden gehanteerd. Elke schutter die een vuurwapen of lader
hanteert zonder toestemming van de baantoezichter na het bevel"STOP " kan onmiddellijk
uitgesloten worden.
b) Vuurwapens mogen slechts geladen worden op de vuurlijn en niet voordat het bevel of signaal
"laden" is gegeven. Ook de lader mag niet aangeraakt worden. De hantering van vuurwapens,
laders, munitie is ten strengste verboden als het baanpersoneel zich voor de vuurlijn bevindt.
c) Bij deze discipline met lader of trommel mag nooit meer dan vijf(5)patronen geladen worden.
d) Als een schutter meer patronen laadt dan toegelaten is, zal er 2 punten op zijn eindscore in
mindering gebracht worden. Indien dit nogmaals in dezelfde wedstrijd voorkomt,wordt de
schutter uitgesloten voor de betreffende wedstrijd.
e) Vooraleer het vuurwapen wordt ingepakt zal de baantoezichter er zich van vergewissen dat
het vuurwapen ontladen is.
Sil.11 Voorbereidingstijd
a) Na het verstrijken van de voorbereidingstijd geeft de baancommissaris het bevel
’ATTENTION’, gevolgd door het bevel ‘START’, waarna hij de tijdsopname start.
b) De schutter mag beginnen laden en vuren.
Laden, vuren en van schietpunt veranderen moeten in de wedstrijdtijd gebeuren.
De tijdsopname stopt bij het laatste schot.
c) Het aantal geldige treffers evenals de tijd worden genoteerd.
d) Een geldige treffer is ieder doel dat volledig van zijn standplaats wordt geschoten in de
correcte volgorde, te weten van links naar rechts en van de dichtsbijgelegen naar de
verstverwijderde doelen.
e) Indien er bij een geldige treffer silhouetten van de hogere reeksen mee afvallen dan zal deze
als geldige treffer genoteerd worden. Indien dit gebeurd bij een ongeldige treffer wordt
deze als misser genoteerd.
f) Bij het overschrijden van de toegestane tijd - 4 of 6 minuten - wordt als score de maximum
toegestane tijd genoteerd en het aantal doelen dat van de standplaats werd geschoten.
g) De wedstrijdscore is het totaal van het aantal geldige treffers in de vier reeksen.
Sil.12 Resterende tijd
Voor het silhouetschieten mag de schutter bij de baancommissaris informeren naar de
resterende wedstrijdtijd.

Sil.13 Haperingen
Haperingen bij Silhouetschieten worden steeds aanzien als ongeldig. De schutter mag,
binnen de hem toegekende wedstrijdtijd, een hapering herstellen. Hij mag zich daarvoor
voorzien van één reservepatroon.
Sil.14 Maxims. (Pistool vuurt automatisch).
De baanverantwoordelijke bepaalt of de schutter zijn wedstrijd verder mag uitschieten.
Sil.15 Gelijke scores bij Silhouetschieten
Bij gelijke totaalscores van geldige treffers in wedstrijden Silhouetschieten wordt de
totaaltijd van de vier reeksen in aanmerking genomen. Is de gelijkheid dan nog niet opgeheven wordt een reeks van vijf doelen herhaald tot de gelijkheid opgeheven is.

MATCH 5

FKPAvzw.

VEILIGHEID IS IN UW EIGEN BELANG.
ALLE REGLEMENTEN ZIJN ZOWEL VAN TOEPASSING OP WEDSTRIJD EN TRAINING
M5.1 WAT IS MATCH 5
Match 5 wordt geschoten met revolver of pistool en is een onderdeel van de wereldwijd
bekende 1500 met een internationaal klassement. De 1500 is een wedstrijd over 1500 pnt.
met 5 matchen, elk van deze met een verschillend aantal stages. De wedstrijd M5 FKPA/FROS
is de vijfde match van de 1500 waar alle schiethoudingen in voorkomen die ook in de andere
4 matchen van de 1500 geschoten worden. De M5 FKPA/FROS wordt geschoten naar 600 pnt.
met een maximum doelafstand van 25 meter
Er zijn twee klassementen voor elke wedstrijd (A & B) zodat iedereen kan uitkomen tegen
gelijkwaardige schutters.
Van de 5 wedstrijden moeten er 4 geschoten worden (in dezelfde keuze van wedstrijd) om in
het eindklassement voor te komen.
De klasse van aantreden voor het komende jaar wordt bepaald door het gemiddelde van de
4 beste wedstrijden.
-      A klasse gelijk of hoger dan 525 jaargemiddelde
-      B klasse minder dan 525 jaargemiddelde
-      Indien er meer dan 1 wedstrijd gemist word blijft men in dezelfde klasse
De schutters kunnen deelnemen in twee van de drie aangeboden wedstrijden
-      Pistool standaard. enkel open richtmiddelen geen compensators
-      Revolver standaard . enkel open richtmiddelen geen compensators
-      Pistool of revolver Open. met alle wettelijke toegelaten richtmiddelen
Een wedstrijd bestaat uit 4 stages. Stage... is een deel van de wedstrijd welke bestaat uit één of
meerdere schiethoudingen.
Alle bevelen worden in de engelse taal gegeven.
M5.2 VERLOOP WEDSTRIJD
Stage 1
Shooters on the 10 meter line
- 12 shots in 20 sec
- double action only
Stage 2
Shooters on the 25 meter line
- 18 shots in 90 sec
- 6 shots kneeling

- 6 shots left hand, left side barricade
- 6 shots right hand, right side barricade
- double action only

(only left finger in trigger guard)
(only right finger in trigger guard)

Stage 3
Shooters on the 25 meter line
-   24 shots in 2 min 45 sec (165 sec)
-   6 shots sitting (zittend)
-   6 shots prone (liggend)
- 6 shots left hand, left side barricade
-   6 shots right hand, right side barricade
- double or single action

(only left finger in trigger guard)
(only right finger in trigger guard)

Stage 4
Shooters on the 25 meter line
- 6 shots in 12 sec
-   standing w/o support
-   double action only
M5.3 WIE KAN DEELNEMEN AAN DE MATCH 5 – FKPA
-FKPA/FROS leden in het bezit van een M5 pasje. Dit pasje kan je bekomen na het afleggen van
een praktische en theoretische proef na afspraak met de monitor M5.
-Schutters buiten de federatie’s FKPA/FROS die willen deelnemen aan het LK FROS moeten op
voorhand afspreken met de monitor M5 tot het afnemen van een proef welke na gunstig
resultaat toelaat eenmalig aan deze kampioenschappen deel te nemen. Voor deze is deelname
aan de M5 niet gratis.
-De monitor M5 is steeds bevoegd tot het intrekken van een schutterspas bij het niet naleven
van de wedstrijdreglementen of de veiligheid.
-Elke nieuwe schutter start in de B reeks, indien gewenst kan deze ook starten in de A reeks.
M5.4 BASISREGELS VEILIGHEID
- Houdt Uw wapen steeds in een veilige richting.
- Wapens worden enkel gehanteerd na de toelating van de R.O en zolang er zich niemand voor
de vuurlijn bevind.
- Tussen de stages mogen de schutters hun laders of speedladers vullen ook terwijl de R.O zich
voor de vuurlijn bevinden.
- Overtuig Uzelf dat het wapen veilig is. Behandel uw wapen steeds alsof het geladen is.
- Gebruik enkel de juiste munitie voor dit wapen.
- Draag steeds oog- en oor bescherming.
- Het tot zich nemen van alcohol en drugs zijn verboden
- Berg Uw wapens veilig op zodat ze onbereikbaar zijn voor onbevoegden.
- De veiligheid van de schutters en baanpersoneel, vraagt voortdurende alertheid van iedereen
die wapens hanteert en aanwezig is op de schietstand.
- Zelfdiscipline is hier voor iedereen van toepassing. Wanneer deze zelfdiscipline niet voldoende gehandhaafd wordt is het de taak van de R.O en medeschutters om deze bij te sturen.
M5.5 Verantwoordelijkheid schutter
- Dat zijn materiaal voldoet aan de regels en specificaties.
- Dat zijn houding in overeenkomst is met het reglement.
- Dat hij vertrouwd is met de reglementen onder dewelke de wedstrijd wordt geschoten.
M5.6 REGLEMENTEN
- De wedstrijd wordt als gestart beschouwd bij het eerste wegdraaien van de schijven of het
geven van een geluidssignaal.
- Alle haperingen of storingen na de start moet binnen de schiettijd door de schutter opgelost
worden.
- De schutter kan nooit een stage of wedstrijd herschieten na het eerste start signaal van een
wedstrijd.

- Bij het niet correct werken van de installatie of geluidssignaal mogen de schutters naar eigen
goeddunken het onderdeel herschieten waarin de storing is opgetreden.
- Alle toebehoren en materialen niet vermeld zijn enkel toegelaten na een controle van de RO
voor het begin van de wedstrijd. De schutters moeten deze materialen zelf ter controle aanbieden.
- De range officiers mogen steeds de wapens en uitrusting controleren.
- Bij een opmerking door de range officier over wapens en uitrusting wordt dit steeds vermeld
op het scoreblad. -Indien deze opmerking terugkomt op de volgende wedstrijden of trainingen kan de schutter uitgesloten worden tot deelname aan de wedstrijden en trainingen.
M5.7 UITRUSTING
- Men moet een geschikte linkse of rechtse holster dragen. Schouder, crosdraw en holsters die
zijn vastgemaakt aan het dijbeen zijn verboden.
- Aan de rugzijde van de holsterriem mogen er zich geen voorwerpen bevinden die enigszins
steun geven bij het zittend vuren.
- Polsbanden voor een klok moeten boven het scharnierende gedeelte van de pols gedragen
worden.
- De holster moet zo gedragen worden dat de loopmonding bij het trekken en richten steeds
de rechte en kortste weg naar het doel volgt.
- Vier speedladers voor revolver en vier laders voor pistool behoren tot de uitrusting om de
wedstrijd vlot af te werken. Er mogen bijkomende laders of speedladers gebruikt worden.
- Timers zonder geluid mogen gebruikt worden.
M5.8 WAPENS
- Revolvers voorzien om patronen van het kaliber .32 of groter af te vuren, loop mag niet
langer zijn dan 6 duim, regelbaar vizier is toegelaten in de standaard klasse. De korrel mag de
looplengte niet overschrijden.
- Pistolen voorzien om patronen van het kaliber .32 of groter af te vuren, loop mag niet langer
zijn dan 6 duim, regelbaar vizier is toegelaten in de standaard klasse. De korrel mag de looplengte niet overschrijden.
- Korrels of kepen met verhelderende vezel of verf zijn toegelaten.
M5.9 Tuchtstraf
1 - verwittiging
2. - verwittiging min 2 punten
3. - verwittiging diskwalificatie.
- Bij een zware overtreding tegen de veiligheid volgt steeds diskwalificatie en intrekking van
de schutterspas M5.
- De tuchtstraf wordt steeds vermeld op het verslagenformulier van de wedstrijd.
M5.10 VERBODEN
- Manipuleren of uitpakken van wapens is ten strengste verboden zolang er zich personen voor
de vuurlijn bevinden. Overtreding van deze regel kan onmiddellijke diskwalificatie tot gevolg
hebben.
- Wapens die zich niet in de verpakking of holster bevinden moeten steeds zichtbaar openstaan
(trommel open / schuif open) pistolen buiten de verpakking moeten steeds ontdaan zijn van
laders.
- Magnums, spoortrekkers en munitie van twijfelachtige aard.
- Compensators of gelijkaardige gaten in de loop in de standaard klasse.
- Paramilitaire kleding.

OPTISCHE HULPMIDDELEN
- Optische middelen gedragen op de schutter zoals gewone brillen welke tot nut hebben uw
zicht optimaal te verbeteren, zonnebrillen, mechanische irissen (diafragma) en blindages zijn
toegelaten gedurende de wedstrijd.

ALGEMEEN
- Alle toebehoren en materialen niet vermeld zijn enkel toegelaten na een controle van de

RO voor het begin van de wedstrijd.

M5.13 Oog- en oor bescherming
- Elke deelnemende schutter is verplicht oog en oorbescherming te dragen.
M5.14 Doelen
- De doelen zijn standaard voor 10 en 25 meter, voor stage 3 ( normaal 50 meter) worden
gereduceerde kaarten gebruikt
M5.15 Laden revolvers en pistolen
- Wapens enkel laden op bevel van Range Officiers.
- Trommel en laders mogen uitsluitend met 6 patronen geladen worden.
- Een revolver met gesloten cilinder buiten de holster wordt beschouwd als geladen.
- Een pistool met lader wordt beschouwd als geladen.
- Magazijn wissels tijdens de wedstrijd mag enkel met ledige kamer.
- Pistolen mogen niet doorgeladen geholsterd worden, de haan mag wel opgespannen worden
- Bij een geholsterde revolver mag de haan niet opgespannen zijn.
M5.16 Stop met vuren (noodsituatie)
- Alle revolvers en pistolen worden op bevel onmiddellijk ontladen en leeg getoond aan de
Range Officier.
M5.17 Wisselen van revolver of pistool
- De wedstrijd wordt geschoten met hetzelfde type wapen en kaliber, enkel bij wapenbreuk
of wapenstoring mag de wedstrijd verder geschoten worden met hetzelfde type en kaliber
na toestemming RO.
M5.18 Proefschoten
- Deze zijn nooit toegelaten.
M5.19 De plaats van de schutters
- De schutters zullen plaatsnemen op hun aangeduide banen, zij zullen dit zo doen dat zij hun
collega’s aan beide zijden niet hinderen.
- De schutter mag bij liggend vuren onder geen enkel beding de grond raken met het wapen.
- De handen of voeten mogen de vuurlijn niet overschrijden
- bij het barricade schieten mogen de voeten het denbeeldige verlengde van de barricaden
naar het doel niet overschrijden
- Barricaden mogen alleen als steun dienen bij het links en rechtshandig barricade schieten
- Men mag zijn wapen niet tegen de barricade laten steunen

M5.20 WEDSTRIJD COMMANDO’S
Stage 1
Shooters on the line, please go forward to the 10 meter line
- we start stage 1 of match5
- 12 shots in 20 sec
- double action only
- shooters on the line, with 6 rounds, you may load & holster
- is the line ready
the line is ready
- unload-show clear
holster
- is the line clear
the line is clear
- you can go forward to score your targets

-

Stage 2
Shooters on the 25 meter line
- we start stage 2 of match 5
- 18 shots in 90 sec
- 6 shots kneeling
- 6 shots left hand, left side barricade
(only left finger in trigger guard)
- 6 shots right hand, right side barricade
(only right finger in trigger guard)
- double action only
- shooters on the line, with 6 rounds, you may load & holster
- is the line ready
the line is ready
- unload-show clear
holster
- is the line clear
the line is clear
- you can go forward to score your targets
Stage 3
Shooters on the 25 meter line
- we start stage 3 of match 5
- 24 shots in 2 min 45 sec (165 sec)
- 6 shots sitting
- 6 shots prone
- 6 shots left hand, left side barricade
(only left finger in trigger guard)
- 6 shots right hand, right side barricade
(only right finger in trigger guard)
- double or single action
- shooters on the line, with 6 rounds, you may load & holster
- is the line ready
- the line is ready
- unload-show clear
- holster
- is the line clear
- the line is clear
- you can go forward to score your targets
Stage 4

Shooters on the 25 meter line
- we start stage 4 of match 5
- 6 shots in 12 sec
- standing w/o support
- double action only
- shooters on the line, with 6 rounds, you may load & holster
- is the line ready
the line is ready
- unload-show clear
holster
- is the line clear
the line is clear
- you can go forward to score your targets
M5.21 BAANCONTROLE EN COMMANDO’S
De bevelen worden gegevens in het engels

Vuurlijncommando’s
Wanneer men klaar is om met de wedstrijd te beginnen, geeft de Range Officier de bevelen
om zich naar de vuurlijn te begeven“SHOOTER PLAESE GO FORWARD TO THE 10 OR 25 METER
LINE”. Hij opent de Match en vernoemt; stages, positie, de manier van schieten (Bv. Single
action of Double action) het aantal patronen die nodig zijn voor deze stage en de tijd die men
krijgt om deze stage te schieten. Na er zich van te vergewissen dat de lijn veilig is, geeft hij
het bevel tot “LOAD AND HOLSTER”. Dan vraagt hij “IS THE LINE READY”. Een schutter die op
dat moment niet klaar is zal onmiddellijk zijn arm opsteken en roepen: “NOT READY”. De
Range Officier zal dan onmiddellijk melden “THE LINE IS NOT READY”, en zal nagaan waar het
probleem zit en dit proberen op te lossen.
Wanneer het euvel verholpen is zal de Range Officier terug de vraag stellen “IS THE LINE
READY”. De doelen zullen tevoorschijn komen of het startsignaal zal binnen de drie seconden
gegeven worden. Aan het einde van een stage zal het eindsignaal gefloten worden of zullen
de doelen wegdraaien, de Range Officier geeft dan het bevel “UNLOAD SHOW CLAIR”. Bij dit
bevel controleert de Range Officier iedere schutter om er zeker van te zijn dat er zich geen
patronen meer in de wapens of laders bevinden.
M5.22 Er mag nooit geholsterd worden zonder toestemming van de RO
-

Pistool : de schutter toont zijn wapen met de slede open en de lader UIT het pistool
aan de Range Officier.
Revolver : de schutter toont zijn wapen met de cilinder open EN de lege hulzen
de hand aan de Range Officier.

Wanneer de Range Officier zeker is dat de “LINE SAFE IS” zal hij het bevel geven tot puntentelling.
M5.23 Geholsterde geladen wapens
- Bij het begin van elke stage (de startpositie) mag het wapen niet aangeraakt worden zolang
de doelen niet voordraaien
M5.24 Tellen en aanduiden
- Punten worden op het einde van elke stage geteld. Enkel Range Officiers mogen de schoten
kalibreren. Zij mogen geteld worden hangende op de kader, achter aan de vuurlijn.
De schutter moet bij deze tellingen aanwezig zijn. Latere discussies worden niet aanvaardt.
- Bij twijfel wordt de kaart verwijderd en uitgemaakt in het bureel door minstens twee RO ,
bij twijfel van deze zal de score door de technische commissie uitgemaakt worden. Tegen
deze beslissing is geen verhaal.
M5.25 Hoe de punten te tellen
- Een schot dat de rand raakt van een hogere score, krijgt deze hogere score. Een kaliber of
doorschijnende mal zal gebruikt worden om schoten die dicht bij elkaar gegroepeerd zijn
uit te tellen.
- Schuine treffers mogen geen grotere diameter hebben dan 1,5 maal het kaliber.
- Schutters mogen zelf geen gebruik maken van kalibers.
Schoten voor het startsein en na het wegdraaien van de schijven mogen niet herschoten
worden, en worden als missers genoteerd.
M5.26 Controleren van de punten
- Het is de plicht van de schutters om hun punten te controleren op hun wedstrijdciebel en
wedstrijdformulieren.
Monitor Match 5
Roelandt Walter
0478480382 / walter.roelandt@skynet.be

Speed Challenge
Opgelet : Dit is geen FKPA organizatie.
Er wordt geschoten volgens de mogelijkheden van de ter beschikking gestelde accommodatie.
SpC.1 De Doelen
a)
b)
c)
d)
e)

Voor alle categoriën met licentie.

5 doelen te schieten – 5 reeksen (totaal 25 patronen).
De doelen zijn Luchtpistoolkaarten (afmetingen 17 x17 cm.) met zwarte center (roos).
Deze worden geplaatst op verschillende hoogten en verspreid over een afstand van drie meter.
Ze worden van links naar rechts genummerd van één(1) tot vijf(5).
De afstand tussen de schutter en de doelen bedraagt 15 meter.
De luchtpistoolschijf

SpC.2 Munitie

10 ring
9 ring
8 ring
7 ring
6 ring
5 ring

=
=
=
=
=
=

22,0mm
48,5mm
75,0mm
101,5mm
128,0mm
154,5mm

=
=
=
=
=
=

(+- 0,1 mm)
(+- 0,2 mm)
(+- 0,2 mm)
(+- 0,2 mm)
(+- 0,2 mm)
(+- 0,2 mm)

Geen wadcutter, geen magnumladingen
SpC.3 De Schiethouding
Vrij rechtstaande achter vuurlijn, vrije keuze om wapen te manipuleren met één of twee handen.
SpC.4 Startpositie
De schutter start rechtstaande achter een tafel(vuurlijn)het vuurwapen is doorgeladen en wijst
in een hoek van 45 % naar beneden. De trekkervinger bevindt zich NIET op de trekker.
SpC.5 Startsein en tijdsregistratie
Het startsein wordt gegeven met een electronische timer die tevens het laatste schot registreert.
Op het startsein schiet de schutter van links naar rechts op de doelen genummerd als 1,3 en 5
waarna hij terugkeert naar doel 2 en tenslotte naar doel 4. Dit wordt 5 maal herhaald.
SpC.6 Procedure
a) Een volledige sessie bestaat uit 5 series van 5 patronen.
b) De tijden van de 5 series worden samengeteld.

c)
d)
e)
f)

Als men de zwarte center van de kaart raakt wordt er één seconde van de tijd afgetrokken.
Als men het doel volledig mist wordt er 5 seconden bijgeteld per missing.
Indien men de doelen in verkeerde volgorde schiet krijgt men een straftijd van 10 seconden.
Indien men start voor het beginsignaal krijgt men 5 seconden straftijd.

SpC.7 Storingen
Er mag maximaal één reeks herschoten worden omwille van een vuurstoring.
Enkel geldige storingen ( zoals ketser en stovepipe). De schutter mag de storing herstellen.
De tijd wordt genoteerd waarna hij een 2° signaal krijgt om de reeks verder af te werken
( de 2 tijden worden daarna opgeteld om het resultaat voor de serie te verkrijgen).
SpC.8 Indeling volgens categorie:
Revolver met standaard richtmiddelen, zonder compensator vanaf kal. .38 Special
Pistool of revolver in kal. .22Lr. met standaard richtmiddelen en zonder compensator.
Pistool vanaf 9 mm. Para met standaard richtmiddelen en zonder compensator.
Open handvuurwapens : revolver of pistool met optische richtmiddelen, en compensator vanaf
kal. 9 mm. Para/ . 38 Special.
e) Schouderwapen(repeteer : grendel of lever-action)met richtmiddelen naar keuze vanaf kal..22Lr.
f) Schouderwapen(halfautomaat)met richtmiddelen naar keuze vanaf kal..22Lr.

a)
b)
c)
d)

SpC.9 Maxims. (Pistool vuurt automatisch).
De baanverantwoordelijke bepaalt of de schutter zijn wedstrijd verder mag uitschieten.
SpC.10 Gelijke scores in het eindklassement van de tellende wedstrijden
De snelste reeks (van de vijf) is bepalend voor de plaatsbepaling. Daarna de 2e snelste, enz.
Zijn de gelijke scores dan nog niet opgeheven moet aan de schutters dezelfde plaats worden
toegekend en moeten in alfabetische volgorde volgens familienaam van de schutter
geplaatst worden.
SpC.11 Het Laden
Bij deze discipline met lader of trommel mag er nooit meer dan vijf(5)patronen geladen worden.
Als een schutter meer patronen laadt dan toegelaten is, wordt de schutter uitgesloten voor
de betreffende wedstrijd.
Vuurwapens mogen slechts geladen worden op de vuurlijn en niet voordat het bevel of signaal
"laden" is gegeven. Ook de lader mag niet aangeraakt worden. De hantering van vuurwapens,
laders en munitie is ten strengste verboden als het baanpersoneel zich voor de vuurlijn bevindt.
Vooraleer het vuurwapen wordt ingepakt zal de baantoezichter er zich van vergewissen dat het
vuurwapen ontladen is. Het is verboden onverpakte vuurwapens te transporteren.
De baantoezichter of aangestelde die de bevelen geeft is verantwoordelijk voor het geven van
de bevelen "LADEN, SCHUTTER KLAAR, STANDBY en STOP en ONTLADEN" en andere noodzakelijke bevelen.
De baantoezichters of de aangestelde moet er op toezien dat deze bevelen worden opgevolgd
en dat alle vuurwapens veilig worden gehanteerd. Elke schutter die een vuurwapen of lader
hanteert zonder toestemming van de baantoezichter na het bevel"STOP " kan onmiddellijk
uitgesloten worden.
Bij defect vuurwapen onmiddellijk de baantoezichter verwittigen, dit door middel van uw
hand op te steken zonder de andere schutters te hinderen. Het vuurwapen moet in de hand
gehouden worden en steeds naar het doel(voren) gericht blijven.
SpC.12 Vervanging van een vuurwapen
De schutter mag zijn vuurwapen tijdens een en dezelfde wedstrijd nooit vervangen, tenzij met
de toelating van de Jury.
Dit alleen bij defect vuurwapen. Het vuurwapen moet wel van hetzelfde type en kaliber zijn.
Maar het vuurwapen moet eerst gekeurd zijn.

Indien men het vuurwapen niet heeft laten keuren wordt er een straftijd van 5 sec.bijgeteld.

Bowling Pins
BP.1 Wedstrijd

Voor alle categoriën met licentie.

Opgelet : Dit is geen FKPA organizatie .
- De inschrijvingen gebeuren vooraf, bv. Bij de inrichtende club, of rechtstreeks op de website
van de inrichtende club.
- Minimum Kaliber 9 mm / 38 special. Dus geen magnum kalibers.
- Enkel de Pins die binnen de toegestane tijd geraakt worden ( zelf door omvallende pins )
en van de tafel vallen tellen (10 pnt.per pin).
- Er zijn 5 reeksen van 6 pins ( 30 pins ).
- Laatste schot telt als eindtijd ( te vermelden op de uitslag).
- Beginhouding is met geladen vuurwapen onder hoek van 45° in de richting van de pins.
- Het startsignaal wordt gegeven met PRO-TIMER (met chronometer).
BP.2 Categoriën
Standaardklasse : Handvuurwapens (revolvers en pistolen ) zonder compensators, met
open richtmiddelen (korrel/keep), maximale tijd : 12 seconden.
Open klasse :

Handvuurwapens (revolvers en pistolen ) met optische richtmiddelen en
compensators, maximale tijd : 9 seconden.

BP.3 Veiligheid
- Bril + gehoorbescherming verplicht
- Geen magnummunitie
- Geen HOLLOWPOINTS
- Geen munitie van twijfelachtige aard (voor herladers, bv. munitie te zwak of te krachtig).
BP.4 Bowlingpins profiel en bijhorende reglementering.
De gebruikte doelen, zes(6) silhouetten van bowlingpins, moeten vervaardigd
zijn uit kunststof of gelijkaardig materiaal dat doorboring door projectielen
toelaat, of uit staal met een minimale dikte van 8mm en een hardheid van
minstens 500 HB. De stalen doelen zullen omgeven zijn van een veiliheidsvoorziening die fragmentatie van de projectielen opvangt en het terugkaatsen van projectielen onmogelijk maakt. De doelen zijn bevestigd op een toestel met kantelsysteem. Ze moeten van witte of een andere lichte kleur zijn.
De doorbuiging van de silhouetten mag niet meer dan 1 cm bedragen.
Het gebruikte kantelsysteem moet zodanig zijn afgesteld dat de doelen omvallen bij een treffer met een doelenergie van 100 Joule in het middelpunt
van het Silhouet.
De silhouetten moeten voldoen aan volgende afmetingen.
Referentie

A Totale zichtbare hoogte
B Breedte aan de basis
C Grootste breedte van het lichaam
D Breedte aan de hals
E Breedte aan de top

Afmetingen

Tolerantie

380 mm + 10 mm, - 10 mm
55 mm
+ 5 mm, - 5 mm
125 mm + 10 mm, - 10 mm
45 mm
+ 5 mm, - 5 mm
65 mm
+ 5 mm, - 5 mm

BP.5 Achtergrond
De clubs zorgen voor een optimaal kontrast tussen de pins(kegels) en de achtergrond.

BP.6 Opstelling van de pins
a) Er wordt geschoten volgens de mogelijkheden en dat kan verschillen bv. in reglementen.
b) De pins worden op een vlakke tafel(hoogte ongeveer 1.30 m.)opgesteld, (afstand 30 cm. tussen
de pins onderling. De onderkant van de pin staat GELIJK met de achterste rand van de tafel, (dit
om er zeker van te zijn dat de pins daadwerkelijk van de tafel vallen als ze geraakt worden).
c) Er mogen zowel houten- als stalen bouwlingpins gebruikt worden. De enige voorwaarde voor
het gebruik van stalen pins is dat ze (uiteraard) dezelfde afmetingen hebben als de originele
en dat ze ook op de achterste rand van de tafel dienen geplaatst te worden.
d) Constructies met 6 stalen pins die gelijk terug rechtgezet kunnen worden, zijn ook toegelaten.
e) De inrichtende club mag om meer schutters te verwerken, meerdere standen gebruiken.
f) De tafelbreedte is 30 cm, indien er geschoten word op houten pins, deze moeten volledig van
de tafel afgeschoten worden(Er wordt geschoten volgens de mogelijkheden en dat is variabel).
- Afstand tussen de kegels 30 cm ( center-center )
- De afstand tussen schutter en pins bedraagt 15 meter
g) Er mag ook op stalen doelen geschoten worden(geen tafelbreedte aanwezig)maar deze moeten
volledig omgeschoten worden.

BP.7 Voorbereidingstijd
a) De baancommissaris roept de schutter aan de vuurlijn en geeft het bevel ‘VOORBEREIDINGSTIJD
BEGINT NU’. Tijdens de drie minuten voorbereidingstijd zullen de kegels geplaatst zijn en mag de
schutter zijn wapen uitpakken en daarna droogvuren en houdings- en mikoefeningen doen.
b) Na het verstrijken van de voorbereidingstijd geeft de baancommissaris het bevel ‘LADEN’.
de schutter mag zijn schiethouding aannemen om met één dan wel met beide handen te
vuren, en zijn wapen laden met zes patronen. Daarna neemt hij de aanvangshouding aan :
wapen doorgeladen, loop in een hoek van 45° naar de grond, vinger langs de trekker.
c) Daarna geeft de baancommissaris het bevel ‘SCHUTTER KLAAR’ en daarna 'STANDBY' waarna hij
de protimer activeert. Na het geluidssignaal vuurt de schutter op de zes pins.
d) De tijdsopname stopt bij het laatste schot.
e) Het aantal geldige treffers evenals de tijd worden genoteerd.
f) Een geldige treffer is elk bowlingpinsilhouet dat omvalt.
g) Bij het overschrijden van de toegestane tijd, 12 seconden in standaardklasse en 9 seconden
in open klasse, wordt als score de maximum toegestane tijd genoteerd en het aantal geldige
treffers.
h) De wedstrijdscore is het totaal van het aantal geldige treffers in de vijf reeksen.
De totaaltijd van de vijf reeksen wordt in aanmerking genomen bij gelijke stand voor wat
betreft het aantal pins. Daarna geldt de snelste van de vijf reeksen, 2e snelste enz.
BP.8 Proefschieten
Proefschieten is niet toegestaan.

BP.9 Haperingen (vuurstoringen)
Er mag maximaal één reeks herschoten worden omwille van een geldige vuurstoring.
Geldige vuurstoringen : ketser, stoofpipe, geen vergrendeling. (ongeldige: te weinig patronen).
Bij een vuurstoring moet de schutter het melden(bv.door handopsteking).
BP.10 Wedstrijdschoten na het" STOP" bevel.
Wedstrijdschot(en) afgevuurd buiten de toegestane wedstrijdtijd worden gewaardeerd als nul.
BP.11 Maxims. (Pistool vuurt automatisch).
De baanverantwoordelijke bepaalt of de schutter zijn wedstrijd verder mag uitschieten.
BP.12 Het Laden
a) Bij deze discipline met lader of trommel mag er nooit meer dan zes (6)patronen geladen worden.
b) Als een schutter meer patronen laadt dan toegelaten is, wordt de schutter uitgesloten voor
de betreffende wedstrijd.
c) Vuurwapens mogen slechts geladen worden op de vuurlijn en niet voordat het bevel of signaal
"laden" is gegeven. Ook de lader mag niet aangeraakt worden. De hantering van vuurwapens,
laders en munitie is ten strengste verboden als het baanpersoneel zich voor de vuurlijn bevindt.
d) Vooraleer het vuurwapen wordt ingepakt zal de baantoezichter er zich van vergewissen dat het
vuurwapen ontladen is. Het is verboden onverpakte vuurwapens te transporteren.
e) De baantoezichter of aangestelde die de bevelen geeft is verantwoordelijk voor het geven van
de bevelen "LADEN, SCHUTTER KLAAR, STANDBY en STOP en ONTLADEN" en andere noodzakelijke bevelen.
De baantoezichters of de aangestelde moet er op toezien dat deze bevelen worden opgevolgd
en dat alle vuurwapens veilig worden gehanteerd. Elke schutter die een vuurwapen of lader
hanteert zonder toestemming van de baantoezichter na het bevel"STOP " kan onmiddellijk
uitgesloten worden.
f) Bij defect vuurwapen onmiddellijk de baantoezichter verwittigen, dit door middel van uw
hand op te steken zonder de andere schutters te hinderen. Het vuurwapen moet in de hand
gehouden worden en steeds naar het doel(voren) gericht blijven.
BP.13 Vervanging van een vuurwapen
De schutter mag zijn vuurwapen tijdens een en dezelfde wedstrijd nooit vervangen, tenzij met
de toelating van de Jury.
Dit alleen bij defect vuurwapen. Het vuurwapen moet wel van hetzelfde type en kaliber zijn.
Maar het vuurwapen moet eerst gekeurd zijn.
Indien men het vuurwapen niet heeft laten keuren worden er 2 punten afgetrokken per reeks.
Is er geen toelating gevraagd tot vervanging kan dit diskwalificaie tot gevolg hebben.

Bevordering
Bv.1 Wedstrijdprogramma : 30 schoten Precisie, voor alle categoriën met licentie.
Pistool of Revolver .22
Zes(6) reeksen van vijf(5) wedstrijdschoten
Eén reeks bestaat uit vijf(5) wedstrijdschoten in vijf(5) minuten
Voor het eerste wedstrijdschot wordt één reeks van vijf proefschoten afgevuurd
Opgelet : Dit is een FKPA organizatie, andere organizaties kunnen andere aanpassingen hebben.
Bv.2 Algemene Vereisten voor de Schietschijven.
Bij FKPA wedstrijden en kampioenschappen mogen alleen schietschijven gebruikt worden die
goedgekeurd zijn door de T.C. van FKPA. Deze schietschijven mogen aan de voorkant geen enkel
herkenningsteken dragen, buiten de officiële opdruk. De achterkant dient alleen voor de noodzakelijke gegevens van, Voornaam, club, uur, serie, enz. De punten uitmaak wordt wel aan de
voorkant geschreven, alsook de verwittigingen en strafpunten.

10 ring
9 ring
8 ring
7 ring
6 ring

50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm

+ - 0,2 mm
+ - 0,4 mm
+ - 0,5 mm
+ - 1,0 mm
+ - 1,0 mm

5 ring
4 ring
3 ring
2 ring
1 ring

300 mm
350 mm
400 mm
450 mm
500 mm

+ - 1,0 mm
+ - 1,0 mm
+ - 2,0 mm
+ - 2,0 mm
+ - 2,0 mm

Binnentien : 25 mm (+ - 0,2 mm. ).
De dikte van de scorering is 0,2 tot 0,5 mm.
De minnimum zichtbare deel van de schijf : 520 x 520 mm.
De waarden van de scoreringen worden aangegeven met cijfers van ongeveer
10 mm hoog en 1 mm dik.
Ze moeten gemakkelijk leesbaar zijn met een normale telescoop op de
voorziene afstand.
De 10 ring is niet van een cijfer voorzien
Bv.3 Uitmaak van deze Kogeldiscipline.
Bij deze discipline wordt naar de binnenkant uitgemaakt. Raakt de schotmaat het hoger
gelegen punt, wordt dit hogere punt toegekend.

Bv.4 Waardering der schietschijven.
a) De schotmaat mag slechts eenmaal in het schotgat gestoken worden.
b) Wanneer de uitmaker(s)een beslissing hebben genomen wordt de schotmaat verwijderd,
de beslissing genoteerd en onderlijnd met zoveel lijntjes als er personen bij betrokken waren,
dus 1-2 of 3.
c) Eenmaal een schot gewaardeerd en dat onderlijnd is, kan er niet meer op terug gekomen
worden en is de uitspraak onherroepelijk.
d) Een schot buiten de ringen wordt genoteerd als nul(0) en mag niet herschoten worden.
Bv.5 Kruisvuur.
a) Indien een schutter een proefschot vuurt in de proefschijf van een ander schutter, zal hij
dat schot niet mogen herhalen, maar wordt niet gestraft.
b) Indien een schutter een wedstrijdschot afvuurt in een wedstrijdschijf van een andere schutter,
zal hij nul krijgen voor dat schot en mag dat schot niet herschoten worden.
c) Wanneer bij een schutter een kruisvuurschot door de uitmakers wordt herkend valt dit weg.
d) Indien geen kruisvuurschot kan gevonden of bepaald worden. Zal de schutter het schot als zijn
schot moet aanvaarden. Wordt een kruisvuurschot gemeld, maar er kan niet uit gemaakt worden welk schot het kruisvuurschot is. Dan bekomt de schutter het schot met de hoogste waarde.
Bv.6 Wedstrijdschoten na het" STOP" bevel.
Wedstrijdschoten afgevuurd buiten de toegestane wedstrijdtijd worden geteld als nullen.
Bv.7 Gelijke scores in het eindklassement van de tellende wedstrijden
Het hoogst aantal tienen, negens,achten, enz. in de laatst tellende wedstrijd.
Zijn de gelijke scores dan nog niet opgeheven moet aan de schutters dezelfde plaats worden
toegekend en moeten in alfabetische volgorde volgens familienaam van de schutter
geplaatst worden.
Bv.8 Haperingen.
Wordt er bij precisie proefschieten een hapering ingeroepen dan telt deze niet als een hapering
in dit wedstrijd gedeelte. Omdat de duurtijd in het precisie gedeelte nogal ruim is, verkiezen de
meeste schutters hun hapering zelf op te lossen. Als een schutter toch een hapering inroept, zal
hij de nog resterende schoten schieten in de overblijvende tijdspanne, gelijk aan de resterende
tijd op het ogenblik van de hapering. Deze tijd word medegedeeld samen met de nog af te vuren schoten.
Bv.9 Maxims. (Pistool vuurt automatisch).
Onmiddellijk stoppen met vuren, men mag met dat pistool niet verder schieten.
Bv.10 Het Laden
Bij deze discipline met lader of trommel mag er nooit meer dan vijf(5)patronen geladen worden.
Als een schutter meer patronen laadt dan toegelaten is, zal er 2 punten op zijn eindscore in
mindering gebracht worden. Indien dit nogmaals in dezelfde wedstrijd voorkomt,wordt de
schutter uitgesloten voor de betreffende wedstrijd. Maximum één lader(pistool) is toegelaten.
Vuurwapens mogen slechts geladen worden op de vuurlijn en niet voordat het bevel of signaal
"laden" is gegeven. Ook de lader mag niet aangeraakt worden. De hantering van vuurwapens,
laders en munitie is ten strengste verboden als het baanpersoneel zich voor de vuurlijn bevindt.
Vooraleer het vuurwapen wordt ingepakt zal de baantoezichter er zich van vergewissen dat het
vuurwapen ontladen is. Het is verboden onverpakte vuurwapens te transporteren.
De baantoezichter of aangestelde die de bevelen geeft is verantwoordelijk voor het geven van
de bevelen "LADEN, OPGELET, START en STOP en ONTLADEN" en andere noodzakelijke bevelen.
De baantoezichters of de aangestelde moet er op toezien dat deze bevelen worden opgevolgd
en dat alle vuurwapens veilig worden gehanteerd. Elke schutter die een vuurwapen of lader
hanteert zonder toestemming van de baantoezichter na het bevel"STOP " kan onmiddellijk
uitgesloten worden.

Bij hapering onmiddellijk de baantoezichter verwittigen, dit door middel van uw
hand op te steken zonder de andere schutters te hinderen. Het vuurwapen moet in de hand
gehouden worden en steeds naar het doel(voren) gericht blijven.
Bv.11 Vervanging van een vuurwapen
De schutter mag zijn vuurwapen tijdens een en dezelfde wedstrijd nooit vervangen, tenzij met
de toelating van de Jury.
Dit alleen bij defect vuurwapen. Het vuurwapen moet wel van hetzelfde type en kaliber zijn.

FUN – SHOOTING
Geen verplaatsingen met geladen sportwapen !!!!
VEILIGHEID schietstand

Voor alle categoriën met licentie.

FS.1 Organisatie
Opgelet : Dit is geen FKPA organizatie.
De organisatie zorgt voor luchtverversing. De toeschouwers blijven binnen een gemarkeerde
zone die voldoet aan de veiligheidsregels.
FS.2 Barricades en hindernissen
Barricades en hindernissen worden zo opgesteld dat ze de veiligheid van de schutters en of
toeschouwers niet in het gedrang brengen. Het parcours moet voldoen aan de wettelijke
bepalingen, in zake schietstanden.
FS.3 Veiligheid schutter
De schutter houd zich aan de opgelegde veiligheidregels en beschikt over veilig materiaal, bril,
gehoor bescherming, enz..
FS.4 Briefing
Voor de wedstrijd krijgt schutter een briefing waarin, de veiligheid, doelen, aantal treffers,
schiethouding, enz. wordt medegedeeld.
FS.5 De RANGE OFFICER
De Rance officer beslist en onthoudt zich van alle discusies. Bij niet naleven van de regels
kan men onmiddellijk uitgesloten worden. zonder terugbetaling van het inschrijvingsgelden.
FS.6 Doelen
Doelen kunnen bestaan uit, schijven, bowlingpins, steelplates, pepperpoppers, enz…
FS.7 Categorieën
DAMES / HEREN

Pistool / Revolver

Open Klasse
Standaard klasse

FS.8 Kalibers
Kalibers .32 tot .45
FS.9 Munitie
Geen munitie van twijfelachtige aard (voor herladers, bv. munitie te zwak of te krachtig),
evenals Hollow Points, pantserdoorborende munitie.
FS.10 Holster
Enkel heupholsters zijn toegelaten, Cross drawn holsters zijn verboden.

FS.11 BEVELEN
Load and make ready

Are you ready
Standby
Unload and show clear
Gun clear, hammer down and holster
Range is clear

FS.12 Algemene Vereisten voor de Schietschijven.
Bij FKPA wedstrijden en kampioenschappen mogen alleen schietschijven gebruikt worden die
goedgekeurd zijn door de T.C. van FKPA. Deze schietschijven mogen aan de voorkant geen enkel
herkenningsteken dragen, buiten de officiële opdruk. De achterkant dient alleen voor de noodzakelijke gegevens van, Voornaam, club, uur, serie, enz. De punten uitmaak wordt wel aan de
voorkant geschreven, alsook de verwittigingen en strafpunten.
FS.13 Uitmaak voor papieren doelen in Kogeldisciplines.
Bij deze disciplines wordt naar de binnenkant uitgemaakt. Raakt de schotmaat het hoger
gelegen punt, wordt dit hogere punt toegekend.
FS.14 Waardering der schietschijven.
a) De schotmaat mag slechts eenmaal in het schotgat gestoken worden.
b) Wanneer de uitmaker(s)een beslissing hebben genomen wordt de schotmaat verwijderd,
de beslissing genoteerd en onderlijnd met zoveel lijntjes als er personen bij betrokken waren,
dus 1-2 of 3.
c) Eenmaal een schot gewaardeerd en dat onderlijnd is, kan er niet meer op terug gekomen
worden en is de uitspraak onherroepelijk.
d) Een schot buiten de ringen wordt genoteerd als nul(0) en mag niet herschoten worden.
FS.15 Maxims. (Pistool vuurt automatisch).
De baanverantwoordelijke bepaalt of de schutter zijn wedstrijd verder mag uitschieten.
FS.16 Het Laden
Bij deze discipline met lader of trommel is laden met meer dan vijf(5) patronen toegelaten.
Vuurwapens mogen slechts geladen worden op de vuurlijn en niet voordat het bevel of signaal
"laden" is gegeven. Ook de lader mag niet aangeraakt worden. De hantering van vuurwapens,
laders en munitie is ten strengste verboden als het baanpersoneel zich voor de vuurlijn bevindt.
Vooraleer het vuurwapen wordt ingepakt zal de baantoezichter er zich van vergewissen dat het
vuurwapen ontladen is.
De baantoezichter of de aangestelde die de bevelen geeft is verantwoordelijk voor het geven
van de bevelen "LOAD, START en STOP en UNLOAD" en andere noodzakelijke bevelen. De
baantoezichters of de aangestelde moet er op toezien dat deze bevelen worden opgevolgd en
dat alle vuurwapens veilig worden gehanteerd. Elke schutter die een vuurwapen of lader
hanteert zonder toestemming van de baantoezichter na het bevel"STOP " kan onmiddellijk
uitgesloten worden.
Bij defect vuurwapen onmiddellijk de baantoezichter verwittigen, dit door middel van uw
hand op te steken zonder de andere schutters te hinderen. Het vuurwapen moet in de hand
gehouden worden en steeds naar het doel(voren) gericht blijven. Na het bevel laden krijgt de
schutter maximum één(1) minuut de tijd om het vuurwapen te laden.
FS.17 Vervanging van een vuurwapen
De schutter mag zijn vuurwapen tijdens een en dezelfde wedstrijd nooit vervangen, tenzij met
de toelating van de Jury.
Dit alleen bij defect vuurwapen. Het vuurwapen moet wel van hetzelfde type en kaliber zijn.
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