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Definities en Afkortingen 
 
Definities van speciale termen en afkortingen die gebruikt worden in de ISSF Algemene Technische Regels 
en de ISSF Geweerregels, Pistoolregels, Regels voor Hagelgeweer en Regels voor Lopend Doel. 
 

Term Definitie 

Atleten 
Mededingers of deelnemers in een sportwedstrijd.  Atleten in de schietsport worden 
soms schutters genoemd 

Kampioenschap 
Een eenmalig ingerichte schietwedstrijd met een programma van de sportnummers.  
Een Kampioenschap (hoofdletter K) is een toegelaten wedstrijd en volgens ISSF 
regels, Technische Afgevaardigden, Juries en anti-doping controles 

Wedstrijd 
Een algemene verwijzing naar een sportwedstrijd die een reeks sportnummers kan 
omvatten (kampioenschap) of een wedstrijd in 1 sportnummer kan zijn 

Schietverloop 
Een beschrijving van de wedstrijdonderdelen van een sportnummer die het aantal 
schoten bepaalt van elke reeks en doorgang, de manier van schieten en de 
tijdslimieten 

HBC Hoofd Baancommissaris 

Discipline 
Een deelgroep of sportnummers binnen een sport die gemeenschappelijke 
karakteristieken hebben.  Het sportschieten kent vier (4) disciplines: 
1) Geweer, 2) Pistool, 3) Hagelgeweer en 4) Lopend Doel 

EST Electronic Scoring Targets 

Sportnummer 

Een unieke schietwedstrijd met een specifiek schietverloop en gedragsregels.  Het 
sportschieten kent 15 Olympische sportnummers.  ISSF erkent eveneens vele 
bijkomende sportnummers voor individuele - en ploegenwedstrijden voor open en 
jeugdgroepen 

SV 

Sportveld.  Bij het sportschieten omvat het SV de zone achter de vuurlijn waar de 
toegang is voorbehouden aan deelnemende atleten en van dienstzijnde officiëlen, 
de vuurlijn of schietposten en de achterliggende zone met de doelen en kogelvanger 
of veiligheidszone 

Wedstrijdschoten 
Scorende of genoteerde schoten.  Schoten die meetellen voor de score van een 
atleet 

Min. Minuut, minuten 

Ronde 
Onderdeel van een wedstrijd voor een sportnummer.  Schietsportnummers mogen 
Eliminatierondes, Kwalificatierondes en Finales hebben 

Sec. Seconde, seconden 

Reeksen 

Een aantal schoten binnen een onderdeel of schietverloop.  De meeste 
schietsportnummers hebben 10-schots reeksen; 25m Pistool sportnummers hebben 
5-schots reeksen; sportnummers voor Hagelgeweer hebben reeksen van 25 of 30 
doelen.  Reeksen bij Hagelgeweer worden dikwijls rondes genoemd 

Proefschoten 
Oefen- of opwarmingsschoten gevuurd in een sportnummer voorafgaandelijk aan 
Wedstrijdschoten 

Sport 

Een duidelijke groepering van competitieve sportnummers met gemeenschappelijke 
elementen en één enkele leidinggevende groep.  Schieten is een sport waar atleten 
in verschillende sportnummers wapens afvuren naar doelen waardoor ze volgens 
hun behaalde score worden gerangschikt.  Het IOC erkent sportschieten als één 
van de 28 Olympische Zomersporten 

Onderdeel 
Een fase of deel van het schietverloop van een sportnummer.  Een drie houdingen 
geweernummer heeft drie onderdelen, een voor elke houding.  Het 25m 
Pistoolnummer voor Dames heeft twee onderdelen, precisie en snelvuur 

Starttijd 
De Starttijd in elk schietsportnummer is het ogenblik waarop de bevelen voor het 
eerste wedstrijdschot beginnen 
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6.1 ALGEMEEN 
 
6.1.1 Doel van het ISSF-reglement 
 

ISSF stelt een Technisch Reglement op voor de schietsport teneinde het verloop van wedstrijden, 
erkend door de ISSF, te beheersen (zie ‘ISSF – Algemene Regels’, artikel 3.3.1).  De doelstelling 
van de ISSF is gelijkvormigheid in het verloop van de schietsport over de ganse wereld om de 
ontwikkeling van de sport te bevorderen. Het Technisch Reglement van ISSF moet helpen dit doel te 
bereiken. 

 

• ISSF Algemene Technische Regels  omvatten regels voor standopstelling, doelen, scores, 
algemene wedstrijdprocedures en Finales voor alle schietdisciplines.  De disciplinereglementen 
zijn van toepassing op de vier schietdisciplines: Geweer, Pistool, Hagelgeweer en Lopend 
Doel. 

 

• ISSF Algemene Technische - en  Disciplineregels  zijn goedgekeurd door de ISSF 
Bestuursraad in overeenstemming met de ISSF Statuten. 

 

• ISSF Algemene Technische - en  Disciplineregels  zijn ondergeschikt aan de ISSF Statuten 
en de ISSF Algemene Regels; en 

 

• ISSF Technische - en  Disciplineregels  zijn goedgekeurd en van kracht voor minimum vier 
jaar vanaf 1 januari van het jaar volgend op de Olympische Spelen.  Behalve in uitzonderlijke 
gevallen worden de ISSF Reglementen in die vierjarige periode niet gewijzigd. 

 
6.1.2 Toepassing van de ISSF Algemene Technische - en Disciplineregels   
 

• ISSF Kampioenschappen zijn schietsportwedstrijden in de Olympisch Spelen, Wereld-
kampioenschappen, Wereldbekers, Finales van Wereldbekers, Continentale 
Kampioenschappen en Continentale Spelen onder toezicht van ISSF en in overeenstemming 
met de ISSF Algemene Regels, 3.2.1, en deze Regels.  

 

• De ISSF Algemene Technische - en Disciplineregels moeten toegepast worden bij alle ISSF 
Kampioenschappen.  

 

• Door ISSF wordt aanbevolen het ISSF Reglement toe te passen op landelijke, nationale  en 
andere wedstrijden die geen ISSF Kampioenschappen zijn, maar waar ISSF Disciplines op het 
programma staan. 

 

• Alle wedstrijdofficiëlen, atleten, trainers en ploegleiders moeten vertrouwd zijn met de ISSF 
Regels en moeten er op toezien dat deze Regels worden opgelegd.   

 

• Het is de verantwoordelijkheid van elke schutter om in overeenstemming te zijn met de Regels. 
 

• Wanneer een regel verwijst naar rechtshandige atleet is het omgekeerde van die regel van 
toepassing voor linkshandige atleten, en 

 
• Tenzij een regel uitsluitend van toepassing is op een heren- of een damesdiscipline, moet hij 

gelijkwaardig worden toegepast op zowel de heren- als de dameswedstrijden. 
 

• Waar diagrammen en tabellen in deze regels specifieke informatie bevatten, heeft de 
specifieke informatie in die diagrammen en tabellen dezelfde waarde als de genummerde 
regels 

 
6.1.3 Overzicht van het Technisch Reglement                                                                           

 
Het Technisch Reglement omvat: 

 
• regels voor de voorbereiding en de inrichting van ISSF kampioenschappen  

 
• regels voor de opstelling en de uitrusting van schietruimtes 

 
• regels die van toepassing zijn op alle schietdisciplines of meer dan een discipline. 
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6.1.4 Organisatie en verloop van ISSF Kampioenschap pen 
 
6.1.4.1 ISSF Toezicht .  Het ISSF Uitvoerend Comité stelt ISSF Technische Afgevaardigden, Juryleden en 

technische officiëlen aan voor elk ISSF Kampioenschap in overeenstemming met 1.8.2.6 en 3.4. 
Deze aanstellingen omvatten: 
 
• Technische Afgevaardigde(n); 

 
• Wedstrijdjury(‘s); 

 
• Een Jury van Beroep; en 

 
• Een officiële Scorebeheerder verantwoordelijk voor het bezorgen en bedienen van de 

electronische tech,ologie nodig voor het beheer van de inschrijvingen, resultaten van de atleten, 
wedstrijdverloop, presentatie van de resultaten en opslag van de resultaten. 

 
6.1.4.2 Organiserend Comité . Een Organiserend Comité moet samengesteld worden voor elk ISSF 

Kampioenschap overeenkomstig 3.4.1.  Het organiserend Comité is verantwoordelijk voor de 
voorbereiding, de administratie en het verloop van de wedstrijden.  Het Organiserend Comité stelt 
aan: 

 
• Een Hoofd Baancommissaris, Baancommissarissen, een Hoofd Scheidsrechter en    

            Scheidsrechters, verantwoordelijk voor het verloop van de schietnummers.  
 

• Een Hoofd Classificatiecommissaris en de nodige medewerkers om een Classificatiebureau in te    
            richten dat verantwoordelijk is voor inschrijvingen, goedkeuring, uitmaak en verwerking van      
            resultaten gedurende het Kampioenschap; 
 

•    Een Hoofd Wapencontrole en geschikte Wapencontrole Commissarissen die verantwoordelijk 
zijn voor de Wapencontrole; en 

 
•    Alle andere personeel nodig om hun verantoordelijkheden na te komen als Inrichter van een 

ISSF Kampioenschap. 
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6.2. VEILIGHEID 

 
VEILIGHEID IS VAN HET ALLERGROOTSTE BELANG 

 
6.2.1 Algemene Veiligheidsregels 
 
6.2.1.1  Het ISSF Reglement bevat specifieke veiligheidsvereisten die moeten toegepast worden bij alle       
             ISSF Kampioenschappen.  ISSF Jury’s en het Organiserend Comité zijn verantwoordelijk voor de     
             veiligheid. 
 
6.2.1.2 Noodzakelijke en speciale veiligheidsmaatregelen voor schietstanden verschillen van land tot land.      
             bijgevolg kunnen bijkomende veiligheidsmaatregelen uitgevaardigd worden door het Organiserend    
             Comité. 
 
6.2.1.3 De veiligheid van de atleten, baancommissarissen en toeschouwers vereist voortdurende  aandacht   
             bij het manipuleren van wapens.  Zelfdiscipline wordt van iedereen geëist.  Wanneer geen      

                                       zelfdiscipline kan opgebracht worden is het de plicht van de baancommissarissen om ze op te      
 leggen en de plicht van de atleten en de ploegverantwoordelijken om ze daar in bij te staan.  

 
6.2.1.4 De ISSF mag de inschrijving van een atleet in een wedstrijd weigeren indien ze over concrete     
             inlichtingen van bevoegde overheden beschikt die aantonen dat die atleet in een schietstand een     
             wezenlijk gevaar uitmaakt voor de veiligheid van derden.  
 

6.2.1.5 Een Jurylid of een Baancommissaris kan op elk moment het schieten stilleggen om veiligheids-
redenen.  Atleten en ploegverantwoordelijken moeten Baancommissarissen of Juryleden 
onmiddellijk inlichten van elke situatie die gevaarlijk kan zijn. 

 
6.2.1.6 Een jurylid, een Baancommissaris of een Uitrustingscontroleur mag ter controle de uitrusting van 

een schutter ter hand nemen (inbegrepen het wapen) zonder diens toestemming, maar in zijn bijzijn 
en zijn medeweten. Indien de veiligheid in het gedrang komt moet evenwel onmiddellijk actie worden 
genomen. 

 
6.2.2     Regels voor manupilaties met wapens 
 
6.2.2.1 Teneinde de veiligheid te verzekeren moeten alle wapens te allen tijde met maximale voorzichtigheid        
             gehanteerd worden.  Wapens mogen tijdens de training of de wedstrijd niet van de vuurlijn worden         
             verwijderd tenzij met toelating van een Baancommissaris. 
 
6.2.2.2 Veiligheidsvlaggen moeten aangebracht worden in alle geweren, pistolen en halfautomatische      

hagelgeweren te allen tijde behalve voor toegelaten droogvuren of het vuren op een schietpunt.  Het 
doel van de veiligheidsvlaggen is om zichtbaar aan te tonen dat de actie van een wapen open is en 
dat het wapen ongeladen is.  Om aan te tonen dat een luchtdrukwapen ongeladen is moet de 
veiligheidsvlag voldoende lang zijn om doorheen de volledige le,gte van de loop te gaan. 
 
• Indien een veiligheidsvlag niet gebruikt wordt zoals voorgeschreven door deze regel, zal een 

Jurylid een WAARSCHUWING geven met het bevel een veiligheidsvlag in het wapen aan te 
brengen; en 

• Indien de Jury bevestigt dat een atleet weigert een veiligheidsvlag te gebruiken zoals voorzien en 
nadat hij een waarschuwing kreeg, moet de atleet gedisqualificeerd worden. 

 
6.2.2.3 Wanneer de atleten zich op het schietpunt bevinden moet het wapen altijd in een veilige richting 

gericht zijn. De schuif of de kamer mag niet gesloten worden tot het wapen in de langsrichting van 
de stand in een veilige richting wijst naar de doelenzone.   

 
6.2.2.4 Wanneer een wapen neergelegd wordt om het schietpunt te verlaten of bij het neëindigen van het  
             vuren, moeten alle wapens ongeladen zijn, met de actie (schuif of grendel) open en de veiligheids-     
             vlag    ingebracht.  Alvorens het schietpunt te verlaten moet de atleet zich daar van vergewissen en   
             de Baancommissaris moet nakijken  dat er geen patroon of projectiel in de kamer, loop of de lader     
             zit en dat een veiligheidsvlag ingebracht is..                                        
 
6.2.2.5 Indien de atleet zijn wapen inpakt of het van het schietpunt verwijdert zonder het door de 

Baancommissaris te laten nakijken, kan hij gediskwalificeerd worden. 
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6.2.2.6 Tijdens het vuren mag het wapen enkel worden neergelegd (zonder dat het wordt vastgehouden) 

nadat de patro(o)n(en) en/of de lader verwijderd zijn en de actie geopend is.  Luchtdrukwapens 
moeten veilggesteld worden door het openen van de spanhendel of de laadklep. 

   
6.2.2.7 Manipuleren van wapens is niet toegelaten en veiligheidsvlaggen moeten ingebracht worden 

wanneer zich personeel voorbij de vuurlijn bevindt. 
 
6.2.2.8 In de schietstand, wanneer de wapens niet op de schietpunten zijn, moeten ze steeds in hun koffers 

zitten, tenzij anders toegelaten door een Baancommissaris. 
 

6.2.3 Standbevelen 
 
6.2.3.1 De Hoofdbaancommissarissen, of de aangewezen Standverantwoordelijke, zijn verantwoordelijk     
             voor het geven van de bevelen “LADEN ” en “START”, “STOP” en “ONTLADEN ” en alle andere     
             nodige bevelen.  De Baancommissarissen moeten er op toezien dat de bevelen opgevolgd worden     
             en de wapens veilig worden gehanteerd. 
 
6.2.3.2 Wapens of laders mogen enkel geladen worden op het schietpunt en enkel nadat het bevel 

“LADEN ” of “START” gegeven is. Op elke ander moment moeten de wapens of laders leeg blijven. 
 
6.2.3.3 Een geweer of 50m pistool mag slechts met één patroon geladen worden, zelfs al heeft het een 

lader.  Indien een 5-schots Luchtpistool gebruikt wordt in een 10m Luchtpistool Discipline mag het 
slechts met één projectiel geladan worden.  

 
6.2.3.4 Indien een schutter een schot vuurt vóór het bevel “LADEN ” of “START”, of na het bevel “STOP” of 

“ONTLADEN ” is gegeven, kan hij gediskwalificeerd worden indien de veiligheid in het gedrang komt. 
 
6.2.3.5 Wanneer het bevel “STOP” gegeven wordt moet het vuren onmiddellijk stoppen.  Wanneer het bevel 

“ONTLADEN ” gegeven wordt moeten alle schutters hun wapens en laders ontladen en veiligstellen 
(voor het ontladen van luchtwapens dient toestemming gevraagd aan de Baancommissaris).  Het 
schieten mag enkel worden hervat nadat het gepaste bevel of het bevel “START” opnieuw gegeven 
is. 

 
6.2.4    Bijkomende veiligheidsvereisten 
 
6.2.4.1 Droogvuren betekent het loslaten van een opgespannen trekkermechanisme van een ongeladen      

vuurwapen of het loslaten van een trekkermechanisme van een lucht- of gasdrukwapen dat is 
uitgerust met een systeem dat toelaat de trekker te bedienen zonder het loslaten van de stuwlading 
(lucht of gas).  Droogvuren en mikoefeningen zijn enkel toegelaten aan de vuurlijn of in een 
aangewezen zone overeenkomstig deze regels. 

 
6.2.4.2 Het is de verantwoordelijkheid van de atleet dat elke lucht- of CO2 cylinder goedgekeurd is en dat de    
             geldigheidsdatum ervan niet verstreken is.  Zulks moet nagekeken worden bij de Wapencontrole. 
 
6.2.5 Oorbescherming                                                                                                                     
 

Alle atleten, standverantwoordelijken en andere personen in de onmiddellijke omgeving van de 25m, 
50m en 300m vuurlijn en alle standen voor hagelgeweren worden aangeraden oordoppen, 
oorschelpen, of gelijkaardige oorbescherming te dragen. In de schietruimte moeten berichten 
duidelijk zichtbaar aangebracht zijn en moet voor alle personen gehoorbescherming beschikbaar 
zijn.    Oorbeschermers met ingebouwde ontvangstapparatuur zijn niet toegelaten voor atleten. 

 
6.2.6 Oogbescherming 
 

Alle atleten worden aangeraden om splintervrije schietbrillen of gelijkwaardige oogbescherming te 
dragen tijdens het schieten. 
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6.3 DOELEN EN DOELVOORSCHRIFTEN 
 
6.3.1 Algemene doelvoorschriften 
 
6.3.1.1 De gebruikte doelen bij ISSF Kampioenschappen mogen ofwel Electronic Scoring Targets (EST) zijn 

ofwel papieren doelen voor geweer- en pistooldisciplines en kleischijven voor de discipline 
hagelgeweer. 

 
6.3.1.2 Alle doelen moeten overeenstemmen met de scoreringen, afmetingen of andere specificaties door 

deze regels opgelegd 
 
6.3.2 Vereisten voor Elektronische doelschijven  
 
6.3.2.1 Enkel EST door ISSF getest en goedgekeurd mogen gebruikt worden. 
 
6.3.2.2 De vereiste nauwkeurigheid van EST is schoten uit te maken met een nauwkeurigheid van 

tenminste de helft van een decimale scorering.  De toleranties bepaald voor scoreringen van 
papieren doelen zijn niet van toepassing op EST. 

 
6.3.2.3 Alle EST toestellen moeten voorzien zijn van een zwarte mikzone waarvan de afmetingen overeen 

komen met de respectievelijke wedstrijdschijven (Regel 6.3.4) en een niet-reflecterende, contraste-
rende witte of bijna witte zone rondom de mikzone. 

 
6.3.2.4 Scores uitgemaakt met EST moeten bepaald worden overeenkomstig de afmetingen van de 

scoreringen voor wedstrijdschijven (Regel 6.3.4) 
 
6.3.2.5 Het resultaat met plaatsbepaling en waarde van elk schot dat een EST raakt, moet weergegeven 

worden op een monitor geplaatst op het schietpunt. 
 
6.3.2.6 10m EST moet een papieren strook of enige andere controlestrook gebruiken om toe te laten te 

bepalen of een gevuurd schot al dan niet het doel trof. 
 
6.3.2.7 Een afdruk van de resultaten van elke atleet moet vanaf een andere geheugenbron dan de EST 

systeencomputer (back-up geheugen) onmiddellijk beschikbaar zijn tijdens of na een wedstrijd. 
 
6.3.2.8 Wanneer EST gebruikt worden moeten de doelen voor elk ISSF Kampioenschap, onder toezicht van 

de Technische Afgevaardigde, nagekeken worden om de correcte uitmaak onder normale 
gebruiksvoorwaarden te waarborgen   

 
6.3.3     Papieren Wedstrijdschijven 
 
6.3.3.1 Voorbeelden van alle papieren doelen (vijf (5) van elk type) en kleischijven (twintig (20) kwalificatie-      
             schijven en twintig (20) met poeder gevulde finaleschijven) die in een ISSF Kampioenschap zullen   
             gebruikt worden, moeten aan de ISSF Secretaris-Generaal worden voorgelegd voor het testen, het  
             nazicht van de specificaties en de goedkeuring, minstens zes (6) maanden voor de aanvang van het   
             Kampioenschap. 
 
6.3.3.2 De kwaliteit en de afmetingen van alle doelen zullen voorafgaand aan de start van elk 

Kampioenschap, opnieuw worden nagekeken door de Technische Afgevaardigde(n).   
             Alleen doelen die overeenstemmen met de goedgekeurde mogen gebruikt worden. 
 
6.3.3.3 Schijven mogen uitgemaakt worden met schotmaten die overeenstemmen met Regel 6.3.5 of door     
             ISSF goedgekeurde EST. 
 
6.3.3.4 Het papier van de doelen  moet van een niet-reflecterende kleur en materiaal zijn zodat de zwarte 

mikzone (midden) duidelijk zichtbaar is onder normale lichtsterkte en vanop de voorgeschreven 
afstand.  Het papier en de scoreringen moeten onder alle weersomstandigheden hun vormvastheid 
behouden.  Het papier moet impacten registreren zonder evenwel overmatig te scheuren of te 
vervormen.  

 
6.3.3.5 De afmetingen van alle scoreringen worden gemeten vanaf de buitenrand (buitenste diameter) van 

de scoreringen. 
 
6.3.3.6 In Wedstrijden en Kampioenschappen onder ISSF toezicht zijn enkel doelen toegelaten met slechts 

een (1) zwarte mikzone, behalve bij Lopend Doel.  
 
6.3.3.7 Doelen worden ingedeeld in scorezones door middel van scoreringen.   
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6.3.4     Doelen en doelvoorschriften 
 
             Doelen moeten overeenstemmen met de afmetingen van de scoreringen, toleranties en specificaties       
             in deze regel.                           
 

• Geweer- en Pistoolschijven mogen uitgemaakt worden in ringwaarden of, indien EST gebruikt         
            worden, in decimale ringwaarden.  Decimale ringwaarden worden bepaald door de scorezone     
            van een scorering in tien gelijke scoreringen te verdelen die zijn aangeduid met decimale    
            waarden beginnende bij nul (vb 10.0, 9.0, etc.) en eindigend bij negen (vb. 10.9, 9.9, etc.) 
 

• Geweer en Pistool Eliminatie en Kwalificatie Wedstrijdrondes worden uitgemaakt in ringwaarden, 
behalve dat op een voorlopige basis, Eliminatie en Qualificatie Wedstrijdrondes voor 10m 
Luchtgeweer Dames en 50m Geweer Liggend Heren disciplines mogen uitgemaakt worden in 
decimalen waardes. Noot: de Raad zal ervaringen met decimale uitmaak van Kwalificatierondes 
evalueren en eind 2013 beslissen of deze regel definitief wordt toegepast, en 

 

• Geweer en Pistool Finales worden uitgemaakt in decimale waardes, uitgezonderd dat 25m   
             Pistool Finales treffer-misser score gebruiken met scorezones gebaseerd op decimale waardes     
             die door het ISSF Uitvoerend Comité worden vastgelegd. 
  

6.3.4.1  300 meter Geweerschijf – Beschrijving: zie Engelse tekst blz. 190 
6.3.4.2  50 meter Geweerschijf  – Beschrijving: zie Engelse tekst blz. 191 
6.3.4.3  10 meter Luchtgeweerschijf – Beschrijving: zie Engelse tekst blz. 192 
6.3.4.4  25 meter Snelvuurpistoolschijf – Beschrijving: zie Engelse tekst blz. 193 
6.3.4.5  25 meter Precisie en 50 meter Pistoolschij f –– Beschrijving: zie Engelse tekst blz. 194 
6.3.4.6  10 meter Luchtpistoolschijf – Beschrijving: zie Engelse tekst blz. 195 
 
6.3.5 Schotmaten en hun gebruik 
 

Wanneer papieren schijven gebruikt worden moeten schotmaten gebruikt worden om twijfelachtige 
schoten uit te maken.  Schotmaten moeten overeenstemmen met de volgende vereisten: 

 
6.3.5.1 25m Zwaarkaliber pistool  
 

Diameter van de flens 9,65 mm (+ 0,05 mm, - 0,00 mm) 
Dikte van de rand Ongeveer 0, 50 mm 
Diameter van de schacht Naargelang het gebruikte kaliber 
Lengte van de schacht 10 mm tot 15 mm 
Te gebruiken voor: Zwaarkaliber Pistooldisciplines 

 
6.3.5.2  300m Geweer  
 

Diameter van de flens 8,00 mm (+ 0,05 mm, - 0,00 mm) 
Dikte van de rand Ongeveer 0, 50 mm 
Diameter van de schacht Naargelang het gebruikte kaliber 
Lengte van de schacht 10 mm tot 15 mm 
Te gebruiken voor: 300 m Geweerdisciplines 

 
6.3.5.3   Kleinkaliber Geweer en Pistool 5,6mm (.22 ”)  
 

Diameter van de flens 5,60 mm (+ 0,05 mm, - 0,00 mm) 
Dikte van de rand Ongeveer 0, 50 mm 
Diameter van de schacht 5,00 mm (+ 0,05 mm) 
Lengte van de schacht 10 mm tot 15 mm 
Te gebruiken voor: Alle disciplines met munitie 5,6 mm 

 
6.3.5.4  4,5mm BINNEN Schotmaat  
 

Diameter van de flens 4,50 mm (+ 0,05 mm, - 0,00 mm) 
Dikte van de rand Ongeveer 0, 50 mm 
Diameter van de schacht Diameter van de meetrand min 0,02 mm 

(4,48 mm) 
Lengte van de schacht 10 mm tot 15 mm 
Te gebruiken voor: Meten van de 1- en 2-ring bij Luchtgeweer en  

10 m Lopend Doel 
Meten van de 1-ring bij Luchtpistool 
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6.3.5.5 Gebruik van de BUITEN Schotmaat Luchtpistoo l voor de uitmaak van binnentienen 

Luchtgeweer  
 

                                           
 
6.3.5.6 Gebruik van de Buitenschotmaat BINNENTIENEN  Luchtpistool voor de uitmaak van 

binnentienen Luchtpistool  
 

                                           
 
6.3.5.7 4,5mm BUITEN Schotmaat voor 10m Luchtgeweer  en Lopend Doel  
 

Diameter van de flens 5,50 mm (+ 0,00 mm, - 0,50 mm) 
Dikte van de rand Ongeveer 0, 50 mm 
Diameter van de schacht 4,60 mm (+ 0,05 mm) 
Lengte van de schacht 10 mm tot 15 mm 
Te gebruiken voor: 10 m Luchtgeweer en 10 m Lopend Doel,  

3- tot 10-ring 
Binnentienen Lopend Doel 

 
6.3.5.8 Gebruik van de BUITEN Schotmaat Luchtgeweer   

                                
 
Beeld A toont een twijfelachtige treffer. De buitenschotmaat toont de buitenste rand van de flens valt binnen 
de 7-ring en bijgevolg wordt het schot als 9 gewaardeerd. 
Beeld B toont een twijfelachtige treffer.  De buitenschotmaat toont de buitenste rand van de flens valt over 
de lijn van de 7-ring in de 6-zone.  Het schot wordt gewaardeerd als 8. 
 

 
 

flens 
 

projectiel 
10 ring 

Indien de flens van een 
buitenschotmaat voor 
luchtpistool niet buiten 
de 7-ring van een schijf 
voor luchtdrukgeweer 
gaat, is de waarde van 
het schot een 
binnentien 

 
 

 
flens 
 

projectiel 
10 ring 

Indien de flens van een 
buitenschotmaat voor 
binnentienen voor luchtpistool 
niet buiten de 9-ring van een 
schijf voor luchtpistool gaat, is 
de waarde van het schot een 
binnentien 
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6.3.5.9 4,5mm BUITEN Schotmaat voor 10m Luchtpistoo l  
 

Diameter van de flens 11,50 mm (+ 0,00 mm, - 0,05 mm) 
Dikte van de rand Ongeveer 0, 50 mm 
Diameter van de schacht 4,60 mm (+ 0,05 mm) 
Lengte van de schacht 10 mm tot 15 mm 
Te gebruiken voor: 10 m Luchtpistool, 2- tot 10-ring 

 
6.3.5.10 Gebruik van een BUITEN Schotmaat Luchtpist ool  

                                   
 
Beeld A toont een twijfelachtige treffer met de buitenschotmaat ingebracht.  De buitenste rand van de flens 
valt binnen de 9-ring en bijgevolg wordt het schot als 10 gewaardeerd. 
Beeld B toont een twijfelachtige treffer met de buitenschotmaat ingebracht.  De buitenste rand van de flens 
valt over de lijn van de 9-ring in de 8-ring.  Het schot wordt gewaardeerd als 9. 
 
6.3.5.11 Schotmaat voor schuine treffers 
              De schotmaat voor schuine treffers is vervaardigd uit vlak, doorschijnend plastic met twee       
              evenwijdige lijnen aan één zijde. 

 
• Voor 25m Zwaarkaliber Pistool (9,65mm) staan de lijnen, gemeten tussen de binnenranden, op 

11,00mm (+ 0,05mm – 0,00mm) van elkaar; en  
 

• Voor kleinkaliber wedstrijden (5,6mm) staan de lijnen, gemeten tussen de binnenranden, op 7,00mm 
(+ 0,05mm – 0,00mm) van elkaar. (Te gebruiken bij 25m 5,6mm pistoolwedstrijden) 

 
6.3.6     Controlesystemen voor doelen 
 
             Voor Geweer- en Pistooldisciplines moeten schijfmarkeringen en controlesystemen gebruikt worden       
             om het verloop van de wedstrijden te vergemakkelijken. 
 
6.3.6.1 Papieren proefschijven     
   

Papieren proefschijven moeten duidelijk gemerkt worden door een zwarte diagonale streep   
in de rechter bovenhoek van de schijf.  De streep moet vanop de voorgeschreven afstand en   
onder normale lichtsterkte, met het blote oog duidelijk zichtbaar zijn (uitgezonderd voor de   
25m snelvuurpistoolschijf en de 50m Lopend Doel). 

 

6.3.6.2 EST Systemen voor schijfcontrole  
 
            Schaduwschijven, Steunschijven en Controlebladen worden gebruikt als controlesystemen voor EST. 
 
 
 
 
 
 



 

 17 

 
 
                          1 m 

 
 
 

 
 

   
 
 
 
                                                                

 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Schaduwschijf                                                               
 
 
 
 
 
 

                                                              Controleblad 
                                                            Steunschijf 

 
6.3.6.3 Schaduwschijven voor 50m en 300m EST   
              
            Om kruisvuur te kunnen aantonen zouden schaduwschijven moeten gebruikt worden op 0,5 – 1,00 m 

achter de doelen.  De juiste afstand moet worden gemeten en genoteerd en moet zo veel mogelijk 
voor alle doelen dezelfde zijn. 

 
6.3.6.4 Schaduwschijven voor 25m EST    
 

• Schaduwschijven moeten gebruikt worden voor alle 25m Pistooldisciplines om schoten te        
             lokaliseren die de doelen kunnen gemist hebben. 
 

• Schaduwschijven moeten minstens de volledige breedte en hoogte van de 25m raamwerken 
bedekken (5 doelen).  Zij moeten zich op een gelijke afstand van één (1) meter achter de 
wedstrijdschijven bevinden.  Zij moeten doorlopend zijn of op tegen elkaar liggende raamwerken 
zonder enige tussenruimte zodat schoten tussen de wedstrijdschijven kunnen bepaald worden. 

 
• Schaduwschijven voor 25m EST moeten vervaardigd zijn uit niet-reflecterend papier van een     

            neutrale kleur, gelijkaardig aan de kleur van de doelen; en 
 

• Bij 25m wedstrijden moeten voor elke atleet en voor elk onderdeel, nieuwe schaduwschijven    
            aangebracht worden.  

 
6.3.6.5 Controlebladen – Elektronische doelen 25m  
 
 De zone direct achter de EST moeten bedekt zijn door Controlebladen.  Nieuwe Controlebladen       
             moeten voorzien worden voor elke atleet en elk onderdeel. 
 

 Indien een schotinslag buiten het Controleblad valt, moet de geometrische verhouding tussen de    
             schotinslagen op het Controleblad en de Schaduwschijf genoteerd worden alvorens het     
             Controleblad wordt verwijderd. 
 
6.3.6.6 Steunschijven en Controlebladen voor 50m en  300m EST 

 
 Een Steunschijf moet bevestigd worden aan de achterzijde van alle 50m en 300m EST.  Kleinere,    
 verwisselbare Controlebladen moeten aan de Steunschijven bevestigd zijn.  De Controlebladen of   

             de Steunschijven moeten vervangen en verzameld worden na elke doorgang. Indien een inslag   
             buiten de zone van het controleblad valt moet de geometrische verhouding tussen de inslagen op    
             het controleblad en de schaduwschijf berekend worden alvorens het controleblad verwijderd wordt. 
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6.4 STANDEN EN ANDERE VOORZIENINGEN   
 
6.4.1 Algemene vereisten 

 
6.4.1.1 Vereisten voor minimum standinrichtingen zijn vastgelegd in de ISSF Algemene Reglementen, 3.5.1. 
 Daar deze vereisten de minima zijn de praktische vereisten voor Wereldkampioenschappen      

Hagelgeweer en grote Wereldbekers dat vijf (5) standen aanbevolen zijn.  Voor grote Wereldbekers 
Geweer/Pistool zijn 80 schietpunten 10m en 80 schietpunten 50m aangeraden.  
 

6.4.1.2 Een afzonderlijke Geweer/Pistool Finalestand is vereist voor Wereldkampioenschappen en 
Olympische Spelen.  De ISSF raadt aan een afzonderlijke Finalestand ter beschikkingte hebben 
voor Wereldbekers. 

 
6.4.1.3 Continentale Confederaties moeten de minimum standvereisten vastleggen voor Continentale 

Kampioenschappen. 
 
6.4.1.4 Standen voor Hagelgeweer 
 
6.4.1.5 De zones gebruikt door atleten, officiëlen en toeschouwers op Geweer- en Pistoolstanden moeten 

overdekt zijn om bescherming te bieden tegen zon, wind en regen.  Deze bescherming mag geen 
voordeel van belang geven aan enig schietpunt of deel van de stand. 

 
6.4.1.6 10m standen voor luchtdrukwapens moeten binnenstanden zijn. 
 
6.4.1.7 De ISSF beveelt aan dat alle nieuwe standen toegankelijk zijn voor gehandicapten.  Bestaande 

standen zouden moeten aangepast worden zodat ze toegankelijk zijn voor gehandicapten. 
 
6.4.1.8 Het is aanbevolen dat standen, gebruikt voor Wereldkampioenschappen en Wereldbekers, ten 

minste één (1) jaar vooraf voltooid zijn. 
 
6.4.1.9 EST van merken en modellen die goedgekeurd zijn door de ISSF moeten gebruikt worden voor 

Geweer en Pistool Eliminaties, Kwalificaties en Finales bij de Olympische Spelen, ISSF Wereld- 
kampioenschappen en ISSF Wereldbekers. 

 
6.4.1.10 Technische Afgevaardigden zijn verantwoordelijk voor het nazicht van de standen en andere     
              voorzieningen teneinde hun overeenstemming met de ISSF Regels te verzkeren en dat zij 

voorbereid zijn op het verloop van het Kampioenschap.  Technische Afgevaardigden zouden gebruik 
moeten maken van de Checklist voor Technische Afgevaardigden  om de organisatie, standen 
envoorzieningen na te zien (verkrijgbaar bij het ISSF Hoofdkwartier). 

 
6.4.1.11 De Technische Afgevaardigde(n) mogen kleine afwijkingen op het ISSF Reglement toestaan voor    
             zover ze niet tegenstrijdig zijn met de bedoeling en de geest van de ISSF Regels; uitgezonderd dat    
             geen afwijkingen aan schietafstanden of schijfafmetingen toegelaten zijn. 
 
6.4.2 Algemene en Administratieve voorzieningen 
 
 Op of dichtbij de schietstanden moet voor volgende voorzieningen gezorgd worden: 
 

• Voldoende grote Atletenzones waar atleten kunnen ontspannen, zich omkleden, etc.; 
 

• Omkleedzones moeten voor de atleten voorzien worden dicht bij de Kwalificatie- en Finale         
standen; 
 

• Vergaderzalen voor gebruik door ISSF Officiëlen, Comités en Jury’s; 
 

• Lokalen voor Bureaus, schijvenuitmaak, opstellen van resultaten en opslag van schijven en 
aanverwant materiaal, etc.; 

 

• Een Hoofdscorebord voor het weergeven van officiële resultaten en berichten, en kleinere 
Standscoreborden in elke stand voor het weergeven van voorlopige resultaten; een scorebord 
zou eveneens in de rustruimte van de atleten moeten geplaatst worden; 

 

• Een ruimte voor beveiligde opslag van wapens; 
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• Een ruimte voor de controle van wapens en uitrusting, met kleedkamers; 
 

• Een wapensmederij met geschikte werkbanken en bankschroeven; 
 

• Gratis voorzieningen voor fabricanten van wapens en uitrusting om hun producten te 
onderhouden; 

 

• Een zone voor publiciteit zou moeten voorzien zijn; voor dergelijke ruimte mag een vergoeding 
gevraagd worden; 

 

• Een restaurant of voorziening voor eten en verfrissingen; 
 

• Aangepaste toiletvoorzieningen; 
 

• Draadloos Internet en emailverbinding; indien mogelijk zouden aparte internetverbindingen 
moeten voorzien zijn voor de verwerking (resultaten, ISSF-TV, administratie) en voor het publiek; 

 

• Een zone voor overwinningsceremonies; 
 

• Voorzieningen voor de media-, radio- en televisievertegenwoordigers; 
 

• Aangepaste medische voorzieningen en voorzieningen voor Anti-Dopingcontrole; en 
 

• Parkeergelegenheid. 
 
6.4.3 Algemene standvoorschriften voor 300m, 50m, 2 5m en 10m Geweer en Pistoolstanden. 
 
6.4.3.1  Nieuwe buitenschietstanden moeten zo gebouwd worden dat de zon gedurende de   

 wedstrijddag zo lang mogelijk achter de atleet staat.  Er moet op toegezien worden dat er geen    
 schaduwen op de doelen vallen. 
 

6.4.3.2 Standen moeten uitgerust zijn met een doelenlijn en een vuurlijn.  De vuurlijn moet evenwijdig liggen     
             aan de doelenlijn.   
 
6.4.3.3 Het ontwerp en de bouw van de stand mag de volgende uitvoeringen voorzien: 
 

• Uit veiligheidsoverwegingen mag de schietstand door muren omgeven zijn; 
 

• Bescherming tegen verdwaalde projectielen mag geboden worden door een systeem van      
            overlangse schietschermen tussen de vuurlijn en de doelenlijn; 
 

• Indien mogelijk zullen 50 m en 25 m standen in open lucht gelegen zijn, maar mogen    
            uitzonderlijk binnenstanden of een gesloten lokaal zijn indien wettelijk of klimatologisch vereist; 
 

• 300 m standen moeten minstens 290 m in open lucht hebben; 
 

• 50 m standen moeten minstens 45 m in open lucht hebben; 
 

• 25 m standen moeten minstens 12,5 m in open lucht hebben; en 
 

• Standen voor Finales mogen buiten- of binnenstanden zijn. 
 

6.4.3.4 Achter de schietpunten moet voldoende ruimte voorzien zijn om de Baancommissarissen en  
             de Juryleden toe te laten hun taken uit te voeren. Er zal eveneens ruimte voorzien worden voor      
             toeschouwers .  Deze zone moet gescheiden worden van officiëlen en atleten door een passende      
             afsluiting op minstens 5 m achter de vuurlijn.  

 
6.4.3.5 Elke stand moet uitgerust zijn met een grote klok aan elk eind van de zaal waarop de tijd duidelijk 

zichtbaar is voor atleten en officiëlen.  De voorbereidingsruimte van de stand voor Finales moet 
eveneens uitgerust zijn met een klok.  De klokken moeten gesynchroniseerd zijn met de computers 
voor de resultaten zodat ze dezelfde tijd aangeven.  Standen voor Geweer- en Pistoolfinales moeten 
een aftelklok hebben die de resterende tijd voor elk schot aangeeft. 
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6.4.3.6 Schijfhouders of mechanismen moeten voorzien zijn van een zelfde nummer als het overeenstem-

mende schietpunt (beginnend aan de linkerzijde).  De cijfers moeten voldoende groot zijn zodat ze 
gemakkelijk zichtbaar zijn vanop de voorgeschreven afstand bij normaal zicht.  De nummers zouden 
van afwisselende en contrasterende kleur moeten zijn (verplicht op 300m doelennummers) en 
duidelijk zichtbaar gedurende de ganse wedstrijd.  
Op 25m standen moet elke groep van vijf (5) doelen voorzien zijn van een letter, beginnend van links 
met de “A” groep. 25m doelen moeten ook afzonderlijk genummerd worden met de nummers 11 – 
20 voor de doelen van de groepen A en B, nummers 21 – 30 voor de groepen C en D, etc. 

 
6.4.4 Windvanen voor 50m standen en 300m Geweerstan den 
 
6.4.4.1 Rechthoekige windvanen die de windbewegingen aangeven op de stand, zullen bij voorkeur 

vervaardigd zijn uit katoen of polyestermateriaal met een gewicht van ongeveer 150 g/m². De hoogte 
van de windvaan moet overeenstemmen met de centrale zone van de kogelbaan zonder de 
kogelbaan of het zicht van de atleet op de doelen te hinderen.  De kleur van de windvanen moeten 
contrasteren met de achtergrond.  Tweekleurige of gestreepte windvanen zijn toegelaten en 

             aanbevolen. 
 
6.4.4.2  Afmetingen en plaatsing van windvanen  
 
 
 
 
 
 
6.4.4.3 Op 50 m standen moeten windvanen geplaatst worden op afstanden van de  vuurlijn op de 

denkbeeldige lijn die elk schietpunt scheidt van zijn overeenstemmend doel van de aangrenzende 
punten en doelen.  Windvanen moeten geplaatst worden langs de zijde van de atleet van de 
veiligheidsschermen. 

  
6.4.4.4 Indien een 50 m stand ook gebruikt wordt als een ingesloten 10 m stand moet de 10 m windvaan ver 

genoeg in de stand geplaatst worden opdat ze een windaanduiding zou geven. 
 
6.4.4.5 Op 300 m standen moeten windvanen geplaatst worden op de bovenvermelde afstanden van de 

vuurlijn op de denkbeeldige lijn die elk vierde (4de) schietpunt scheidt van zijn overeenstemmend 
doel van de aangrenzende punten en doelen.  Windvanen moeten geplaatst worden langs de zijde 
van de atleet van de veiligheidsschermen. 

 
6.4.4.6 Atleten moeten nagaan of de windvanen hun doelen verduisteren of zullen verduisteren. Dit nazicht 

moet gebeuren voor aanvang van de voorbereidingstijd. Alleen Baancommissarissen of Juryleden 
mogen windvanen herpositioneren. 

 
6.4.4.7 Persoonlijke windvanen en het herpositioneren van windvanen door atleten zijn verboden. 
 
6.4.4.8 Windvanen zijn niet toegelaten bij 50m Lope nd doel. 
 
6.4.5 Schietafstanden 
 
6.4.5.1 Schietafstanden moeten gemeten worden vanaf de vuurlijn tot de voorzijde van het doel.   
 
6.4.5.2 Schietafstanden moeten zo precies mogelijk zijn met in achtneming van volgende toegelaten 

afwijkingen: 
 

300 m standen + 1,00 m 
50 m standen + 0,20 m 
25 m standen + 0,10 m 
10 m standen + 0,05 m 
50 m lopend doel standen + 0,20 m 
10 m lopend doel standen + 0,05 m 

 
6.4.5.3 In gecombineerde 50 m geweer-, pistool- en lopend doelstanden, mag de toegestane afwijking 

verhoogd worden tot + 2,50 m voor lopend doel.  De opening moet gelijkwijs afgesteld worden  

Stand Afstand Afmetingen 
50 m standen 10 m en 30 m 50 mm x 400 mm 

50 m 50 mm x 400 mm 
300 m standen 

100 m en 200 m 200 mm x 750 mm 
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6.4.5.4 De vuurlijn moet duidelijk aangegeven zijn.  De standafmeting moet gemeten worden van de doellijn 

tot de rand van de vuurlijn dichtst bij de atleet.  De voet, of in de liggende houding, de elleboog van 
de atleet, mag niet op of voor de vuurlijn geplaatst worden. 

 
6.4.6 Plaats van de doelmiddens 
 
 De plaats van de doelmiddens moet gemeten worden tot het midden van de 10-ring 
 
6.4.6.1 Hoogte van de doelmiddens 

 
Het midden van de doelen moet, gemeten van op de vloerhoogte van het schietpunt, binnen de 
volgende waarden vallen  

  
Stand Standaard hoogte Toegestane afwijking 
300 m 3,00 m + 4,00 m 
50 m 0,75 m + 0,50 m 
25 m 1,40 m + 0,10 m  /  - 0,20 m 
10 m 1,40 m + 0,05 m 

50 m lopend doel 1,40 m + 0,20 m 
10 m lopend doel 1,40 m + 0,05 m 

 
 Alle doelmiddens van eenzelfde schijvengroep of stand moeten dezelfde hoogte hebben (+ 1 cm). 
 
6.4.6.2 Horizontale afwijking voor doelmiddens op 3 00 m, 50 m en 10 m Geweer- en Pistoolstanden 

 
Doelmiddens op 300 m, 50 m en 10 m moeten gericht zijn naar het midden van het 
overeenstemmende schietpunt.  Horizontale afwijkingen van een haakse middellijn (90°) getrokken 
naar het midden van het schietpunt zijn: 

 

Stand Maximum afwijking van het midden in elke 
richting 

300 m  6,00 m 
50 m  0,75 m 
10 m  0,25 m 

 
6.4.6.3 Horizontale afwijking voor schietpunten op 50m en 10m Lopend doel en 25 m Pistoolstanden. 
 

Het midden van de schietpunten moeten gelegen zijn als volgt: 
 

• Voor snelvuurstanden, overeenkomstig het midden van de groep van vijf: 
 

• Voor lopend doel standen, overeenkomstig de opening; en 
 

• Het midden van het schietpunt moet gericht zijn op het midden van het overeenstemmende doel 
of de opening.  Maximale horizontale afwijkingen van een haakse middellijn (90°) getrokken naar 
het midden van het doel of de opening zijn: 

 

Stand Maximum afwijking 
in elke richting 

25 m  0,75 m 
50 m lopend doel 2,00 m 
10 m lopend doel 0,40 m 

  
6.4.7 Algemene voorschriften voor schietpunten voor  Geweer- en pistoolstanden 

 
Het schietpunt moet stabiel en stevig zijn en zo gebouwd dat het niet trilt of beweegt.  Tot ongeveer 
1,20 m achter de vuurlijn moet het schietpunt in alle richtingen vlak zijn.  De rest van het schietpunt 
mag gelijk liggen of lichtjes schuin met enkele centimeters val naar achteren. 

 
6.4.7.1 Wordt geschoten vanaf tafels moeten deze ongeveer 2,20 m lang zijn en 0,80 tot 1,00 m breed, 

stevig, stabiel en verplaatsbaar.  Schiettafels  mogen maximum 10 cm afhellen naar achteren. 
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6.4.7.2 Uitrusting van schietpunten.   
 

Schietpunten moeten uitgerust zijn met: 
 

• Een bank of tafel, 0,70 – 1,00 m hoog; 
 

• Een schietmat voor de liggende en geknielde houding.  Het voorste deel van de mat moet 
vervaardigd zijn uit samendrukbaar materiaal, niet dikker dan 50 mm en ongeveer 50 cm x 80 
cm in grootte en samengedrukt niet dunner dan 10 mm gemeten met het zelfde toestel dat wordt 
gebruikt om de dikte van geweerkledij te meten.  De rest van de mat moet een dikte hebben van 
maximum 50 mm en van minstens 2 mm.  De totale afmetingen van de mat moeten minimum 80 
cm x 200 cm zijn.  Het gebruik van twee matten, een dikke en een dunne, die samen de in deze 
Regel opgegeven maten niet overschrijden, is toegelaten.  Het gebruik van persoonlijke matten 
is verboden.  

 

• Een stoel of kruk voor de atleet op de Kwalificatiestanden; er mogen geen stoelen of krukken 
geplaatst worden op of bij de schietpunten op Finalestanden; 

 

• Op nieuwe standen is het niet aanbevolen om windschermen te plaatsen voor de vuurlijn, maar 
om gelijke windcondities in de volledige stand te verzekeren, mogen windschermen geplaatst 
worden;  

 

• Bij gebruik van papieren doelen moeten een bureau, een stoel en een baankijker voorzien 
worden voor de Griffier; 

 

• Wanneer papieren doelen worden gebruikt, een scorebord van ongeveer 50 cm x 50 cm waarop 
de Griffier officieuze scores kan aanbrengen ten behoeve van de toeschouwers. Het scorebord 
moet zo zijn aangebracht dat het door de toeschouwers makkelijk kan gelezen worden zonder 
hun zicht op de schutters te belemmeren; en 

 

• Indien zonodig schermen tussen de schietpunten moeten geplaatst worden op de 300m vuurlijn, 
zullen deze vervaardigd zijn in doorzichtig materiaal, gemonteerd op een licht kader. De scher-
men moeten minstens 50 cm voor de vuurlijn uitsteken en zullen ongeveer 2,00 m hoog zijn. 

 
6.4.8 Voorschriften voor schietpunten op 300m stand en                                                          
 

De afmetingen van het schietpunt mogen niet kleiner zijn dan 1,60 m breed x 2,50 m lang.  De 
breedte mag enkel kleiner zijn indien scheidingsschermen derwijze worden aangebracht dat een 
atleet, in de liggende houding, zijn linkerbeen in een aangrenzend schietpunt kan leggen zonder die 
atleet te storen.   

 
6.4.9 Voorschriften voor schietpunten op 50m stande n   
 

• De afmetingen van het schietpunt mogen niet kleiner zijn dan 1,25 m breed x 2,50 m lang en 
 

• Indien het schietpunt eveneens gebruikt wordt voor het schieten op 300 m, moet het schietpunt 
minimum 1,60 m breed zijn. 

                                               
6.4.10 Voorschriften voor standen en schietpunten o p 10 m standen  
 

• Het schietpunt moet minstens 1,00 m breed zijn; 
 

• De dichtsbijgelegen rand van de bank of tafel, moet op 10 cm voorbij de vuurlijn worden 
geplaatst; en 

 

• 10 m standen die niet uitgerust zijn met EST,moeten uitgerust zijn met electro-mechanische 
schijvendragers of –wisselaars. 

 
6.4.11 Voorschriften voor standen en schietpunten o p 25 m pistoolstanden 
 
6.4.11.1 Daken en schermen moeten op 25 m standen aan de atleten afdoende bescherming bieden tegen                
              wind, regen, zon en uitgeworpen hulzen. 
 
6.4.11.2 Het schietpunt moet voorzien zijn van een dak of overdekking met een minimumhoogte van 2,20 m      
              ter hoogte van de vuurlijn.  
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6.4.11.3 Bij 25m disciplines moeten de doelen geplaatst zijn in groepen van vijf (5) voor de discipline                   
              Snelvuurpistool; en in groepen van vier (4), drie (3) of uitzonderlijk vijf (5) voor de 25m Pistool, 25m  
              Pistool met centrale percussie en 25m Standaardpistool disciplines 
 
6.4.11.4 25m standen moeten verdeeld zijn in secties die samengesteld zijn uit twee (2) groepen van vijf (5)    
              doelen (elk één post zijnde) 
 
6.4.11.5 25m standen mogen ofwel open zijn of verdeeld door beschermde gangpaden.  In open standen  
              gaan de doelcommissarissen van de vuurlijn naar de doelen. Worden beschermde gangpaden   
              gebruikt, moeten deze het baanpersoneel toelaten veilig naar en van de doelenlijn te gaan.  Indien   
              beschermde gangpaden gebruikt worden, moet een bedrijfszeker veiligheidssysteem voorhanden  
              zijn. 
 
6.4.11.6 Standsecties zouden centraal moeten kunnen bediend worden,  en ook onafhankelijk kunnen  
              bediend worden 

 
6.4.11.7 Schietpunten moeten volgende afmetingen hebben: 

 
Discipline Breedte Diepte 

25 m Snelvuurpistool (discipline 12) 1,50 m 1,50 m 
25 m Sportpistool (discipline 13 en 16)  
25 m Standaardpistool (discipline 14) 

1,00 m 1,50 m 

 
6.4.11.8 Schietpunten moeten gescheiden zijn door kleine doorzichtige schermen  die de atleten      
              beschermen voor uitgeworpen hulzen en het zicht van de officiëlen op de schutters toelaat. De  
              schermen moeten geplaatst of opgehangen worden naast de plaats van het pistool en groot genoeg  
              zijn om te verhinderen dat uitgeworpen hulzen andere atleten raken.  De schermen mogen het zicht  
              van de officiëlen en de toeschouwers op de atleten niet belemmeren. 

Noot: De grote schermen die door vorige regels waren vereist en die nu in vele standen 
aangebracht zijn, mogen tot na 2014 gebruikt worden. 

 
6.4.11.9 Een 45 graden referentie moet aangebracht worden op de standmuren of sectieverdelingen, links     
              en rechts van de schietpunten.  
 
6.4.11.10 Elk schietpunt moet van de volgende uitrusting voorzien zijn: 
 

• Een verplaatsbare of regelbare bank of tafel, ongeveer 0,5 m x 0,6 m in grootte en 0,70 m tot 
1,00 m hoog 

 

• een stoel of kruk voor de atleet op de Kwalificatiestanden; er mogen geen stoelen of krukken 
geplaatst worden op of bij de schietpunten op Finalestanden; 

 

• Voor papieren doelen,een bureau en een stoel voor de Griffier; en 
 

• Voor papieren doelen, een scorebord van ongeveer 50 cm x 50 cm waarop de Griffier officieuze 
scores kan aanbrengen ten behoeve van de toeschouwers. Het scorebord moet zo zijn 
aangebracht dat het door de toeschouwers makkelijk kan gelezen worden zonder hun zicht op 
de atleten te belemmeren. 

 
6.4.11.11 Teststand .  Een daartoe aangewezen en onder toezicht geplaatste teststand, zonder doelen,    
                moet ter beschikking van de atleten gesteld worden om wapens te testen. 
   
6.4.12  Voorschriften voor 25 m installaties voor w egdraaiende doelen 
 

  Doelenhouders voor de discipline 25m Snelvuurpistool moeten in groepen van vijf (5)  geplaatst      
  worden, allen op dezelfde hoogte (+ 1cm), allen gelijktijdig werkend en allen gericht naar één      
  schietpunt dat gecentreerd is op het middenste doel van de groep.  De afstand tussen de     
  doelmiddens, van as tot as, in een groep van vijf moet 75cm zijn (+1cm). 
 

6.4.12.1 De standen moeten uitgerust zijn met een draaisysteem voor doelschijven dat de schijven toelaat    
              90° (+  10°) om hun verticale as te draaien. Voor het prec isiegedeelte in  25 m pistooldisciplines    
              mogen vaste schijven gebruikt worden. 
 

• De tijd om de schijven te laten voordraaien mag 0,3 seconden niet overschrijden. 
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• Wanneer de schijven gedraaid hebben mogen geen zichtbare trillingen de atleetafleiden; en 
 

• Van bovenaf bekeken moeten de schijven in wijzerzin voordraaien en tegen wijzerzin  
                   wegdraaien.  
                          
 Draairichting van draaiende doelen 

                                   

 

• De doelen van een sectie moeten gelijktijdig draaien.  Zulks moet bewerkstelligd worden door 
een mechanisme dat afdoende bediening en doeltreffende tijdsmeting toelaat. 

 
6.4.12.2 De automatische draai- en tijdsinstallatie moet zorgen voor de juistheid en standvastigheid van de    
              tijden en dat de doelen gedurende de specifieke tijdsduur voorgedraaid zijn; en dat de doelen    
              terugkeren naar de weggedraaide stand na de specifieke tijdsduur (+ 0,2 sec., - 0,0 sec.). 
 

• De tijdsmeting moet starten wanneer de doelen beginnen voor te draaien en moet stoppen op 
het ogenblik dat ze beginnen weg te draaien; en 

 

• Is de tijd korter dan voorzien of langer dan 0,2 sec., zal de Baancommissaris op eigen initiatief, 
of op vraag van een Jurylid, het schieten stoppen om het tijdsmechanisme te laten bijstellen.  In 
die gevallen kan de Jury de start uitstellen of het schieten herstarten. 

 
6.4.12.3 Voorgedraaide tijden  voor Qualificaties 25 m pistooldisciplines zijn : 
 

• 25 m Snelvuurpistool: 8, 6 en 4 seconden 
 

• 25 m Standaardpistool: 150, 20 en 10 seconden 
 

• 25 m Sportpistool en 25 m Pistool met centrale percussie, snelvuurgedeelte:                                                                                    
voorgedraaid gedurende drie (3) seconden voor elk schot, afgewisseld met het wegdraaien van 
het doel gedurende zeven (7) seconden (+ 0,1 sec.); en 

 

• voor alle voordraaien is een tolerantie toegestaan van + 0,2 seconden tot – 0,0 seconden 
 
6.4.12.4 Indien voor de schijven steunplaten gebruikt worden moet het middelste deel ter grootte van de 8    
              ring ofwel uitgezaagd worden ofwel uit karton vervaardigd zijn om de puntentelling te     
              vergemakkelijken. 
 
6.4.13 Voorschriften voor 25 m standen met elektron isch scoresysteem (EST) 
 

 Indien elektronische scoredoelen worden gebruikt zal de tijd zo worden ingesteld dat een totaal van     
 0,3 seconden wordt toegevoegd aan elke ingestelde scoretijd.  Dit omvat de ingestelde schiettijd +      
 0,1 seconde (toegestane afwijking) plus een “na-tijd” van 0,2 seconden.  De ‘na-tijd’ zorgt ervoor dat    
 schoten die geldige schuine treffers zouden zijn op papieren schijven, ook overeenkomstig scoren    
 op de elektronische schijven. 
 

6.4.14 Verlichtingsvereisten voor binnenstanden (Lu x) 
 

Algemeen Doelen 
Binnenstand 

voor Minimum 
Aanbevolen 

minimum 
Minimu

m 
Aanbevolen 

minimum 
10m 300 500 1500 1800 

10m Lopend doel 300 500 1000 1000 
25m 300 500 1500 2500 
50m 300 500 1500 3000 

 
              Standen voor finales moeten een algemene verlichting hebben van 500 lux en 1000 lux op de      
              vuurlijn. Voor nieuwe standen is ongeveer 1500 lux aan de vuurlijn aanbevolen. 

Richting bij voordraaiende beweging  

Richting bij wegdraaiende beweging  
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6.4.14.1  Alle binnenstanden moeten beschikken over kunstlicht dat voldoende licht geeft zonder verblinding    
               of afleidende schaduwen op de doelen of de schietpunten.  De achtergrondzone achter de doelen      
               moet in een niet-weerkaatsende, lichte effen neutrale kleur zijn 
 
6.4.14.2 De lichtsterkte op de doelen moet gemeten worden met het toestel op de hoogte van de doelen en 

in de richting van de schietpunten (A). 
 
6.4.14.3 Het meten van de algemene verlichting van de stand moet gebeuren met het toestel ter hoogte van 

het schietpunt (B1) en halfweg het schietpunt en de doelen (B2) naar de plafondverlichting gericht 
worden  

 
   Meten van de lichtsterkte in 10 m binnenstanden  
                         

                                                                      
 
6.4.15 Algemene voorschriften voor Lopend Doel stan den 
6.4.16  Lopend Doel standen 
6.4.17 Algemene voorschriften voor Hagelgeweer stan den 
6.4.18 Voorschriften voor Trap standen 
6.4.19 Putsectie Trap en Dubbel Trap 
6.4.20 Voorschriften voor Double Trap standen     
6.4.21 Voorschriften voor Skeet standen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

A               Positie van de meter 
 

B1 – B2     Positie van de meter 
 

C               Fotocel van de lichtmeter 
 

D               Rand van de tafel 10 cm voor de vuu rlijn  

Vuurlijn: 10 cm voor de  
rand van de tafel  
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6.5 SCHOTMATEN EN INSTRUMENTEN 
 

• Elk Organiserend Comité moet zorgen voor een volledig stel schotmaten en instrumenten voor 
de Uitrustingscontrole bij ISSF Kampioenschappen; 

 

• Een gedetailleerde lijst van de Instrumenten voor Uitrustingscontrole  die vereist zijn voor het 
uitvoeren van tests van Uitrustingscontrole en de voorschriften voor deze instrumenten is 
beschikbaar op het ISSF Hoofdkwartier; 

 

• De ISSF Technisch Afgevaardigde of de Voorzitter van de Jury voor Uitrustingscontrole moeten 
voorafgaand aan de wedstrijd alle schotmaten en instrumenten nazien en goedkeuren; 

 

• Uitrusting voor kalibreertest voor het nazicht van instrumenten voor Uitrustingscontrole is 
beschikbaar bij het ISSF Hoofdkwartier; en 

 

• De meetapparaten, gebruikt voor het meten van de dikte, de stijfheid en de buigzaamheid van 
de kleding van atleten moet vervaardigd zijn overeenkomstig deze regel (zie Regel 6.5.1 hierna) 
en goedgekeurd zijn door het ISSF Technisch Comité. 

 
6.5.1 Diktemeter 

 

Het apparaat dat wordt gebruikt om de dikte van kledij en schoenen te meten, moet in staat zijn te 
meten tot op een tiende van een millimeter (0,1 mm).  Metingen moeten gebeuren met een gewicht 
van 5 kg aangebracht.  Het apparaat moet twee (2) cirkelvormige, naar elkaar gerichte vlakken 
hebben, elk met een doormeter van 30 mm. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
6.5.2 Stijfheidsmeter 
 

Het apparaat voor het meten van de stijfheid van de kledij moet kunnen meten tot op een tiende 
millimeter (0,1 mm) en moet volgende afmetingen hebben: 

   
A Meetcylinder 60 mm diameter 
B Meetgewicht 1000 g (greep en meetplaat C inbegrepen) 
C Meetplaat 20 mm diameter 
D Digitaal scherm Aanduiding van 0,1 mm 

E De ronding van de hoeken van de meetplaat (C) en  -cylinder (A) zal niet meer 
dan 0,5 mm als maximum straal hebben 

 

                                                   

 

  C      Meetplaat (20 mm diameter) 

 A     Meetcylinder (60 mm diameter) 

Digitale display 
(aanduiding 0,1 mm) 
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• Het meten van de stijfheid moet gebeuren met de stof/het materiaal, zonder strekken, plat 
gelegd op meetcylinder “A” en 

 

• gewicht “B” duwt de meetplaat “C” op de stof/het materiaal op cylinder “A” . 
 

6.5.3 Meetinstrument voor de buigzaamheid van de sc hoenzool 
 

Het instrument gebruikt voor het meten van de buigzaamheid van de schoenzool moet een accurate 
meting in graden kunnen doen van de buigzaamheid van de schoenzool onder een welbepaalde 
opwaartse druk (Nm) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Plooipunt van de schoen 

22,5° merkteken Projectie van de tip 
van de schoen, 
vastgezet met de 
hendel 

Door het neerdrukken van de momenthendel zal het platform naar 
boven gaan;  wordt de hoek behaald voor de momentsleutel klikt of 
breekt betekent dit dat 15 Nm druk werd behaald 
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6.6 KAMPIOENSCHAPSADMINISTRATIE 
 
6.6.1 Programma en tijdschema van Kampioenschappen 
 
6.6.1.1 Het Organiserend Comité moet een Programma van het Kampioenschap  opstellen, inbegrepen de 

uitnodigingen, de tijdschema’s, het officiëel symbool of logo en de inschrijvingsformulieren en dit 
voorleggen aan de ISSF Secretaris-Generaal voor nazicht en goedkeuring (Regel 3.7.2).  
Programma’s voor Wereldkampioenschappen moeten vijftien (15) maand vooraf worden voorgelegd.  
Programma’s voor Wereldbekers moeten aan de ISSF Secretaris-Generaal worden voorgelegd ten 
laatste op 1 november van het jaar dat voorafgaat aan het jaar van de Wereldbeker. 

 
6.6.1.2 Het Organiserend Comité en de Technische Afgevaardigde moeten een gedetailleerd schema van 

de disciplines opstellen voor elk Kampioenschap (Regel 3.7.2.1.1). Het schema van het Kampioen-
schap moet de officiële dag van aankomst vermelden, ten minste één dag Officiële Training, de 
nodige wedstrijddagen en de datum van vertrek.  Schema’s voor Wereldkampioenschappen zouden 
16 dagen niet mogen overschrijden, trainingsdagen en openings- en sluitingsceremonies 
inbegrepen.  Op initiatief van het Organiserend Comité mogen de standen open zijn voor bijkomende 
trainingsdagen vóór de officiële trainingsdag 

 
6.6.1.3 Het Organiserend Comité en de Technische Afgevaardigde moeten het Maximum aantal 

Inschrijvingen  (Standcapaciteit) vaststellen voor elke discipline op het programma, overwegend of 
MQS-only inschrijvingen aanvaard worden, de uren van de beschikbare schiettijd, het aantal 
reeksen, ploegen, schietpunten, etc. 

 
6.6.1.4 Het Officiële Programma , zoals goedgekeurd door de ISSF Secretaris-Generaal, moet door het 

Organiserend Comité gepubliceerd worden en twaalf (12) maanden vooraf voor 
Wereldkampioenschappen of vijf (5) maanden vooraf voor Wereldbekers, naar alle bij ISSF 
aangesloten federaties worden gezonden.  

 
6.6.1.5 Het definitieve schema  met de juiste datums en tijden voor Officiële Training, de voorafgaande 

wedstrijdtraining, de Eliminatiereeksen, de Kwalificatiereeksen en de Finales, moeten klaargemaakt 
zijn zo vlug mogelijk na de definitieve einddarum voor Inschrijving.  Het definitieve programma moet 
goedgekeurd worden door de Technische Afgevaardigde. 

 
6.6.2 Training 
 
6.6.2.1 Officiële Training . Voor Wereldbekers moet een volledige dag officiële training voorzien zijn op de 

dag na de dag van aankomst.  Bijkomende dagen voor Officiële training mogen voorzien worden 
voor de Olympische Spelen en Wereldkampioenschappen. 

 
6.6.2.2 Pre-Wedstrijdtraining .  Pre-wedstrijdtraining moet voorzien zijn voor elke discipline op het 

programma op de dag voor de wedstrijd begint. Voor Geweer-, Pistool- en Lopend doeldisciplines 
moet elke atleet op de dag voor de wedstrijd minstens 40 minuten per reeks (30 minuten per reeks 
voor Snelvuurpistool) kunnen trainen op het hem toegewezen wedstrijddoel.  Dit is bovenop de 
Officiële Trainingsdag(en) in het programma (voor Hagelgeweer, zie Regel 9.6.2.1). 

 
6.6.2.3 Officieuze training .  Bijkomend aan de Officiële Training en geplande Pre-wedstrijdtraining mag aan 

de atleten bijkomende mogelijkheid tot trainen gegeven worden indien de schietstanden en 
voldoende toezicht beschikbaar zijn. 

 
6.6.3 Inschrijvingen en Inschrijvingsbevestiging 
 
 Nationale Federaties moeten hun inschrijvingen indienen bij het ISSF Inschrijvingssysteem tegen de     
             definitieve afsluiting van de inschrijvingen 30 dagen voor de officiële dag van aankomst.  
             (Regel 3.7.3.2). 
 

• Late inschrijvingen  mogen ingediend worden tot drie dagen voor de officiële dag van aankomst 
voor zover een bijkomende boete betaald is en er plaatsen beschikbaar zijn (Regel 3.7.3.4); 

 

• Inschrijvingsbevestigingen  en het betalen van de het bijhorende inschrijvingsrecht aan het 
Organiserend Comité moet gebeuren door de Ploegleiders bij aankomst (Regel 3.7.4); en 

 

• Wijzigingen van inschrijving  kunnen enkel gebeuren overeenkomstig Regel 3.7.3. Wijzigingen 
van inschrijvingen moeten gebeurd zijn ten laatste om 12:00 uur van de dag van de Pre-
wedstrijdtraining voor een bepaalde discipline. 
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6.6.4 Technische Vergadering 
 

 Een Technische Vergadering, voorgezeten door de Wedstrijddirecteur en de Technische 
Afgevaardigde(n), moet geprogrammeerd zijn op de dag voor de eerste wedstrijddag teneinde de 
ploegleiders in te lichten over wedstrijddetails en alle voorziene wijzigingen. 

 
6.6.5 Startlijsten 
 

• Startlijsten met toekenning van schietpunt en reeksen moeten gepubliceerd en verdeeld worden 
ten laatste om 16:00 uur van de dag voor de Pre-wedstrijdtraining voor elke discipline; en 

 

• Vervangingen .  Enkel in een ploegendiscipline mag een atleet vervangen worden door een 
reeds ingeschreven atleet ten laatste 30 min. voor de voorziene starttijd voor die discipline.  
Deze regel is eveneens van toepassing voor wedstrijden uit meerdere delen samengesteld of 
over meerdere dagen uitgevoerd.  

 
6.6.6 Principes voor toekenning van Schietpunten 
 

• De willekeurige toekenning van schietpunten en reeksen aan atleten moet onder toezicht van de 
Technische Afgevaardigde gebeuren ofwel met een computerprogramma dat voor dit doel is 
ontworpen, ofwel door lottrekking; 

 

• Indien de schietpunten worden uitgemaakt door lottrekking moet de Technische Afgevaardigde 
de standbeperkingen waar rekening mee gehouden moet worden goedkeuren; 

 

• Individuele atleten en ploegen (landen) moeten onder zo gelijk mogelijke omstandigheden 
kunnen schieten; 

 

• Aan atleten van dezelfde natie zouden geen naast elkaar liggende schietpunten mogen 
toegewezen worden; 

 

• Atleten van dezelfde natie zouden zo gelijk mogelijk moeten verdeeld worden over de reeksen; 
 

• Indien er meer atleten zijn dan doelen in een luchtdrukgeweer- of luchtdrukpistooldiscipline 
moeten de doelen verdeeld worden door lottrekking voor twee (2) of meer reeksen; 

 

• Indien een geweerwedstrijd langer dan één dag duurt moeten alle atleten elke dag een gelijk 
aantal schoten vuren in dezelfde houding of houdingen; en 

 

• Indien een pistooldiscipline verdeeld is in twee (2) onderdelen of dagen, moeten alle atleten het 
eerste onderdeel hebben beëindigd alvorens het tweede onderdeel of de tweede dag mag 
beginnen.  Alle atleten moeten elke dag van een tweedaagse wedstrijd een gelijk aantal reeksen 
schieten.  

 
6.6.6.1 Eliminatierondes voor buitenstanden 
 

Indien het aantal atleten groter is dan de bruikbare capaciteit van de stand moet een Eliminatieronde 
georganiseerd worden. 

 

• Een Eliminatieronde moet worden georganiseerd over het volledige schietverloop. 
 

• Het aantal atleten voor de Kwalificatie moet samengesteld zijn uit een evenredig aantal van de 
hoogst geklasseerde schutters uit elke Eliminatieronde, voortgaande op het aantal deelnemers 
op de deelnemerslijst.  Het aantal schutters dat zich kan plaatsen moet zo snel mogelijk worden 
aangekondigd. 

 

• Formule: het bruikbaar aantal schietpunten wordt gedeeld door het totaal aantal atleten op de 
startlijst, vermenigvuldigd met het aantal atleten op de startlijst voor elke doorgang om het aantal 
atleten te bekomen dat doorgaat van de Eliminatieronde naar de Kwalificatie, vb. 60 
schietpunten en 101 schutters:. 

  
1ste doorgang: 54 atleten aan de start = 32,08 → 32 atleten gaan door 

  2de  doorgang: 47 atleten aan de start = 27,92 → 28 atleten gaan door 
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• Wanneer Eliminatierondes noodzakelijk zijn voor ploegendisciplines, moeten ploegleden/landen 
gelijkmatig verdeeld worden over de Eliminatierondes.  Ploegenscores worden door deze rondes 
bepaald; 

 

• Indien onvoldoende doelen ter beschikking zijn om twee leden van elke ploeg samen te laten 
aantreden in de eerste ronde, en het derde lid van elke ploeg in de tweede ronde, moeten drie 
rondes georganiseerd worden met telkens één lid van elke ploeg in elke ronde; 

 
• Een atleet die niet gequalificeerd wordt mag niet verder aan de wedstrijd deelnemen; en 

 
• Bij gelijke scores voor de laatste plaatsen van een Eliminatieronde wordt de rangschikking 

opgesteld overeenkomstig de Regels voor Gelijke Scores.  
 
6.6.6.2 Toekenning van schietpunten – 25 m discipli ne Snelvuurpistool 
 

• Het tweede 30 schots-onderdeel mag pas aanvangen nadat alle atleten het eerste 30 schot    
 onderdeel hebben beëindigd.  Indien er minder atleten zijn dan nodig om alle doorgangen van   
 het eerste onderdeel op te vullen, dan moeten de schietpunten zodanig worden toegewezen dat  
 gaten gelaten worden in de laatste doorgang van het eerste onderdeel en het tweede onderdeel;  

 

• Voor het 2de onderdeel moet de volgorde van de doorgangen gewijzigd worden zodat een atleet 
die het eerste onderdeel gevuurd heeft vanop de linkerzijde van de schietplaats, het tweede 
onderdeel moet vuren vanop de rechterzijde van de schietplaats (van dezelfde Sectie) en vice 
versa; en 

 

• Wanneer de wedstrijd op één dag gehouden wordt moeten alle atleten in elke doorgang voor het 
eerste onderdeel alle samen opnieuw schieten in een doorgang voor het tweede onderdeel, en 
in dezelfde Secties, zij het omgekeerd, bijvoorbeeld: 

     
Onder- 

deel 
Door- 
gang 

Stand 
Sectie 1 

Stand 
Sectie 2 

Stand  
Sectie 3 

Stand 
Sectie 4 

 Plaats A B C D E F G H 
1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 
1 2 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 3 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 4 25 26 27 28 29 30 31 32 
2 1 2 1 4 3 6 5 8 7 
2 2 10 9 12 11 14 13 16 15 
2 3 18 17 20 19 22 21 24 23 
2 4 26 25 28 27 30 29 32 31 

 
Wanneer de wedstrijd op twee dagen gehouden wordt moet de eerste doorgang van het tweede    

  onderdeel de middenste doorgang van het eerste onderdeel zijn, of, indien er een even aantal 
doorgangen is, de doorgang onmiddellijk volgend op de helft van het eerste onderdeel; 
bijvoorbeeld: 

           
Onder- 

deel 
Door- 
gang 

Stand 
Sectie 1 

Stand 
Sectie 2 

Stand  
Sectie 3 

Stand 
Sectie 4 

 Plaats A B C D E F G H 
1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 
1 2 9 10 10 12 13 14 15 16 
1 3 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 4 25 26 27 28 29 30 31 32 
2 1 18 17 20 19 22 21 24 23 
2 2 26 25 28 27 30 29 32 31 
2 3 2 1 4 3 6 5 8 7 
2 4 10 9 12 11 14 13 16 15 

 
6.5.5 Voor de wedstrijden Hagelgeweer  zie toepasselijke tekening 
 
6.5.6 Lopend doel 
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6.7 WEDSTRIJDKLEDIJ EN UITRUSTING 
 
6.7.1 Het ISSF stelt voor wedstrijdkledij en uitrusting specifieke voorschriften op die atleten moeten 

naleven in ISSF Kampioenschappen en voor de Uitrustingscontrole om de handhaving van deze 
normen na te gaan teneinde de principes te vrijwaren van eerlijke en gelijke competitie waar de ene 
atleet geen oneerlijk voordeel kan halen op de andere.  

 
6.7.2 Schutters mogen enkel uitrustingsstukken en t oestellen gebruiken die overeenstemmen met 

de ISSF Regels.  Elk wapen, toestel, uitrusting, bi jhorigheid, of andere voorwerpen dat een 
atleet een onsportief voordeel kan geven ten opzich te van de andere schutters en dat niet 
vermeld is in deze Regels, of dat indruist tegen de  geest van deze Regels, is verboden. 

 
6.7.3 Goedkeuring van de Uitrustingscontrole moet bij de gekeurde uitrusting blijven.  Elke gekeurde 

uitrusting of toestel dat gewijzigd is moet opnieuw worden gekeurd.   
 
6.7.4 Geweeruitrusting mag éénmalig worden gekeurd op een ISSF Wereldkampioenschap of 

Wereldbeker. 
 
6.7.5 Wedstrijdkledij en uitrusting 
 
6.7.5.1 Regels over specifieke uitrusting die door atleten wordt gebruikt voor een bepaalde discipline 

kunnen gevonden worden in de Regels voor die discipline. 
 
6.7.5.2 Atleten zijn verantwoordelijk voor het aanbieden van alle uitrusting en toestellen aan de 

Uitrustingscontrole voor officiële keuring en goedkeuring, vóór het gebruik.   
 
6.7.5.3 Het gebruik van enigerlei speciale apparaten, middelen of kledingsstukken, inbegrepen het gebruik 

van Kinesio, medische of gelijkaardige taping, die de beweging van de benen, lichaam of armen van 
de atleet immobiliseren of ontegensprekelijk verminderen, is verboden voor geweer-, pistool- en 
lopend doelatleten om te verhinderen dat de vaardigheid van de atleet kunstmatig zou worden 
verbeterd. 

 
6.7.5.4 Enkel geluidsverminderende toestellen (gehoorbescherming) mogen gebruikt worden.  Radio’s, 

iPods, of enig ander gelijkaardig type van geluidsproducerende of communicatiesystemen zijn 
verboden tijdens wedstrijden en elke training, behalve wanneer zij worden gebruikt door 
wedstrijdofficiëlen. 

 
6.7.6 Voorschriften voor kledij 
 

Atleten, trainers en officiëlen zijn verantwoordelijk om zich op de standen aan te bieden op een 
gepaste wijze gekleed voor een publiek sportevenement.  Kledij gedragen door atleten en officiëlen 
moet overeenstemmen met de ISSF Dress Code .  Copies zijn beschikbaar op het ISSF 
Hoofdkwartier. 

 
6.7.6.1 Indien gedurende wedstrijden een korte broek wordt gedragen, mag de de onderkant van de pijp niet 

meer dan 15 cm boven het midden van de knieschijf komen.  
 
6.7.6.2 Bij de Prijsuitreiking of andere Ceremonies moeten de atleten zich aanbieden in hun officieel 

nationaal uniform of het nationale trainingpak en sportschoenen. 
 
6.7.6.3 Juryleden zijn verantwoordelijk voor het doen naleven van de ISSF Dress Code . 
 
6.7.7 Uitrustingscontrole 
 

Vóór de wedstrijd moeten het wapen en de andere uitrusting van de atleet die bij de wedstrijd zullen 
gebruikt worden, door de Sectie Uitrustingscontrole nagekeken worden op hun conformiteit met de 
ISSF Regels.  Elke atleet is verantwoordelijk voor het aanbieden van wapens en uitrusting voor 
officiële inspectie en goedkeuring vóór zij kunnen gebruikt worden bij de wedstrijden.  De wapens en 
uitrusting van alle atleten mogen ook nagekeken worden na de wedstrijd. 

 
6.7.7.1 Procedures voor Uitrustingscontrole 
 

• Het Organiserend Comité moet ploegverantwoordelijken en atleten voldoende op tijd vóór de 
wedstrijd inlichten waar en wanneer zij hun uitrusting kunnen laten keuren;  
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• De Uitrustingscontrole zal worden bijgestaan en onder toezicht staan van de Uitrustingsjury; 
 

• De Uitrustingscontrole moet de naam van de atleet, het merk (fabrikant), serienummer en kaliber 
van elk goedgekeurd wapen noteren op een Uitrustingscontrolekaart; 

 

• De atleet is er verantwoordelijk voor dat de geldigheidsdatum van de fabrikant van elke lucht- of 
CO2-cylinder (maximum 10 jaar) niet vervallen is; dit mag door de Uitrustingscontrole nagekeken 
worden en raadgevende aanbevelingen mogen gedaan worden; 

 

• Alle goedgekeurde uitrusting moet worden gemerkt met een zegel of een zelfklever en de 
goedkeuring moet eveneens genoteerd worden op  de Uitrustingscontrolekaart; 

 

• Een afschrift van de Uitrustingscontrolekaart wordt aan de atleet overhandigd die deze kaart 
steeds bij zijn uitrusting bewaren.  Indien een atleet zijn Uitrustingscontrolekaart verliest wordt 
een kost van 10 euro aangerekend voor de vervanging ervan; 

 

• Indien een kledingstuk voor geweer voor een tweede of volgende maal aangeboden wordt 
tijdens hetzelfde Kampioenschap, wordt een kost van 20 euro aangerekend voor herkeuring; 

 

• Nadat uitrusting werd goedgekeurd mag ze op generlei wijze worden gewijzigd vóór of tijdens de 
wedstrijd op een manier die strijdig zou zijn met de ISSF Regels; 

 

• Bij twijfel over een wijziging moet de uitrusting opnieuw bij de Uitrustingscontrole worden 
aangeboden voor herkeuring en goedkeuring; 

 

• Goedkeuring van enige uitrusting is enkel geldig voor de wedstrijd waarvoor het nazicht is 
gedaan, uitgezonderd dat geweerkledij éénmalig mag gekeurd worden; en 

 

• Betreft Lopend doel 
 
6.7.8 Bib (Start)nummers en stukken door Atleten ge dragen 
 
6.7.8.1 Alle atleten moet voorzien worden van een Bib (Start) nummer  te dragen op de rug van de 

bovenkleding, boven de taille, gedurende de volledige duur van de wedstrijd. Bibnummers moeten 
het aan de atleet toegekende nummer voor dat kampioenschap vermelden, de naam, initialen en het 
land (alleen IOC afkortingen).  Indien een vlag van het land wordt gebruikt moet ze links van de IOC 
afkorting aangebracht worden.  De hoogte van de letters moet zo groot mogelijk zijn en mogen niet 
kleiner zijn dan 20 mm. (Voor Hagelgeweer zie 9.12.2 en 9.12.3). 

 
6.7.8.2 Bibnummers moeten door alle atleten gedragen worden op de rug, boven de taille, ten allen tijde bij 

deelname aan de training(en) en tijdens de wedstrijd.  Indien het Bib(Start)nummer beschikbaar is, 
maar niet gedragen wordt, mag de atleet niet beginnen. 

 
6.7.8.3 Alle schutters moeten in overeenstemming zijn met de ISSF Toelatingsvoorwaarden, ISSF 

Handelsrechten en ISSF Sponsoring/Reclameregels.  Deze regels omvatten zaken zoals emblemen, 
sponsoring, publicitaire en commerciële opschriften op kledij evenals het nazicht en de sancties. 

 
6.7.8.4 Zijkleppen , (aan één of beide zijden) bevestigd op de hoed, de pet, de schietbril of op een 

hoofdband, niet hoger dan 40 mm (Regel 9.12.4, 60 mm voor Hagelgeweer), zijn toegelaten (A).  De 
voorste rand van een zijklep mag niet verder vooruitsteken dan een lijn vanuit het midden van het 
voorhoofd, gezien van opzij.  

 
Frontale kleppen  die het niet-mikkende oog afdekken, breder dan 30 mm, zijn niet toegelaten. 
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6.7.9 Keuring na de Wedstrijd  
 
6.7.9.1 Navolgende controles moeten uitgevoerd worden na de Eliminatie- en Qualificatieronde.Navolgende 

controles voor 10m en 50m reeksen geweer- en pistooldisciplines moeten bij minimum drie (3) 
atleten gebeuren, inbegrepen finalisten, willekeurig en uitgekozen doelenkeuringen.  Navolgende 
controles voor 25m pistooldisciplines moeten gebeuren overeenkomstig Regel 8.4.2.3.  De 
Uitrustingsjury is verantwoordelijk voor het toezicht bij het verloop van alle navolgende controles. 
Navolgende controles voor Geweer moeten gebeuren voor schietkledij, onderkledij, taping en 
geweren (trekkerdruk meten indien van toepassing).  Navolgende controles voor Pistool moeten 
gebeuren voor schoenen, taping, trekkerdruk, munitiesnelheid voor 25m Snelvuur Pistool Heren en 
het wegen van kogels wanneer van toepassing.  Scheidsrechters van hetzelfde geslacht als de 
atleten moeten beschikbaar zijn voor nazichten van kledij en taping 

 
6.7.9.2 Het keuren van Geweerkledij zal onmiddellijk na het eindigen van de atleet geschieden.  Indien de 

kledij faalt wordt ze opnieuw gekeurd na de eerste keuring.  Indien een kledingsstuk een tweede 
maal faalt, moet de atleet gedisqualificeerd worden.  Voor en tijdens de navolgende keuring mag de 
kledij niet behandeld worden met hitte of met andere tijdelijke of blijvende middelen. 

 
6.7.9.3 Indien een atleet niet door een navolgende controle raakt, moet de Voorzitter van de Jury voor 

Uitrustingscontrole of een Jurylid aangeduid door de Voorzitter van de Jury voor Uitrustingscontrole 
bevestigen dat de keuring correct werd uitgevoerd en dat de atleet gediskwalificeerd is.  Beroepen 
tegen deze diskwalificatie mogen voorgelegd worden aan de Jury van Beroep.  De Jury van Beroep 
moet beslissen of de keuring correct werd uitgevoerd maar mag de keuring niet herhalen. 

 
6.7.9.4 Doelenkeuringen (een selectie atleten op niet-willekeurige basis) mag uitgevoerd worden wanneer 

een Jury geloofwaardig bewijs heeft dat een atleet zijn wapen, kledij of uitrusting heeft gewijzigd of 
gepoogd heeft ze te wijzigen.  
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6.8 TAKEN EN FUNCTIES VAN DE WEDSTRIJDJURY  
 

Jury’s moeten de Wedstrijdleiders, aangeduid door het Organiserend Comité, raadgeven, bijstaan  
en leiden. 
 

• Wedstrijdjury’s houden toezicht op het verloop van de wedstrijden in elke discipline (Geweer, 
Pistool, Hagelgeweer, Lopend doel); 

 

• Classificatiejury’s houden toezicht op de uitmaak en de resultatenverwerking; en 
 

• Jury’s voor Uitrustingscontrole houden toezicht op de keuring van de kledij en de uitrusting van 
de atleten. 

 
6.8.1 Baancommissarissen, aangeduid door het Organiserend Comité, zijn verantwoordelijk voor de 

eigenlijke leidingvan de wedstrijden terwijl Jury’s raadgevend en toezichthoudende hoedanigheid 
optreden.  De Baancommissarissen en Jury zijn samen verantwoordelijk voor het leiden van de 
trainingen en de wedstrijden in overeenstemming met de ISSF Regels en moeten er voor zorgen dat 
deze Regels tijdens de wedstrijden gehandhaafd worden op een eerlijke en gelijke manier. 

 
6.8.2 Alle Jurylrden moeten de officiële Juryvest (rode kleur) dragen wanneer zij van dienst zijn.  

Juryvesten moeten aangeschaft worden bij het ISSF Hoofdkwartier.  Het is aanbevolen dat alle 
Baancommissarissen een verschillende vest of andere middelen van herkenning dragen (bij 
voorkeur van groene kleur) wanneer zij van dienst zijn .  Het is aanbevolen dat alle Doelen-
commissarissen of ander personeel dat zich in de stand moet begeven om hun taken uit te voeren 
een vest dragen in een fluoriscerende kleur of duidelijk zichtbare armbanden. 

 
6.8.3  Voor de aanvang van de wedstrijd moet elke discipline Jury de schietstanden nakijken en de 

organisatorische schikkingen, de organisatie van het personeel, enz., controleren of ze 
overeenstemmen met de ISSF Regels.  Deze controle is onafhankelijk van het eerder nazicht door 
de Technisch Afgevaardigde. 

 
6.8.4  De Juryleden moeten voortdurend de schiethoudingen en de uitrusting van de atleten gadeslaan. 
 
6.8.5  De Jury’s zijn gemachtigd om op elk moment tijdens de trainingen en de wedstrijden de wapens, 

uitrusting, houding, etc., van de atleten na te kijken.   
 
6.8.6  Gedurende de wedstrijden zullen zij een atleet niet benaderen terwijl deze een schot vuurt (of een 

reeks schoten in snelvuurdisciplines) tenzij een veiligheidsprobleem onmiddellijke tussenkomst 
vereist.   

 
6.8.7  Een meerderheid van de Jury moet altijd aanwezig zijn op de stand gedurende een wedstrijd zodat, 

indien nodig, de Jury kan samenkomen en onmiddellijk een beslissing kan treffen. 
 
6.8.8 Juryleden hebben het recht om tijdens de wedstrijden persoonlijke beslissingen te treffen, maar 

moeten bij enige twijfel, overleggen met andere Juryleden en Baancommissarissen. Wanneer een 
ploegverantwoordelijke of een atleet het niet eens is met een beslissing van een Jurylid, kan een 
meerderheidsbeslissing worden verkregen door een schriftelijk protest in te dienen. 

 
6.8.9 Juryleden moeten volledig onpartijdig zijn in hun beslissingen, ongeacht de nationaliteit, ras, geloof, 

etnische of culturele identiteit van de atleten die er bij betrokken zijn. 
 
6.8.10 De Jury’s behandelen alle protesten ingediend bij de Jury overeenkomstig de ISSF Regels.  Na 

bespreking met de Baancommissarissen en anderen die nauw betrokken zijn, treft de Jury een 
beslissing over het protest. 

 
6.8.11 De Jury oordeelt in alle gevallen die niet voorzien zijn in de ISSF Regels.  Dergelijke beslissingen 

moeten getroffen worden in de geest en de bedoeling van de ISSF Regels.  Alle dergelijke 
beslissingen moeten opgenomen worden in een Rapport van de Juryvoorzitter dat wordt voorgelegd 
aan de Technische Afgevaardigde na elk Kampioenschap. 

 
6.8.12 Atleten en Ploegverantwoordelijken zullen geen deel uitmaken van een Jury.  Op geen enkel 

ogenblik tijdens de wedstrijd zullen de Juryleden atleten raad geven of bijstaan, behalve binnen het 
kader van de ISSF Regels. 
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6.8.13 De Voorzitter van de Jury is verantwoordelijk voor het beheer van de Jury tijdschema’s en 
activiteiten en er voor te zorgen dat op elk moment voldoende leden van de Jury aanwezig zijn, ook 
tijdens de Officiële – en de Pre-Wedstrijd Trainingen. 

 
6.8.14 De Voorzitter van de Jury zal een rapport voorbereiden aangaande de beslissingen en handelingen 

van de Jury dat zo snel mogelijk na het Kampioenschap via de Technische Afgevaardigde moet 
voorgelegd worden aan de ISSF Secretaris-Generaal. 

 
6.8.15 Taken van de Juryleden – Papieren doelen – E nkel 25m disciplines 
 

• Bij gebruik van papieren schijven bij 25m wedstrijden moet een Jurylid van de Classificatiejury 
en/of de Pistooljury, aangeduid worden voor elke Standsectie of voor elke vijf (5) tot tien (10) 
doelen (vb. één per Doelenofficier).  Hij moet de Doelenofficier vergezellen op de Doelenlijn; 

 
• Het Jurylid moet er zich van vergewissen dat de schijven worden nagekeken voor de uitmaak 

begint, kijken naar het juiste aantal schoten, nabijheid van de scoreringen etc.  Twijfelachtige 
gevallen moeten opgelost worden voor de uitmaak begint; 

 
• Beslissingen over twijfelachtige gevallen moeten gelijktijdig door twee (2) Juryleden en de 

Doelenofficier genomen worden. Eén Jurylid treedt op als voorzitter en zal indien nodig de 
schotmaat aanbrengen; 

 
• Het Jurylid aan de doelenlijn zal zich er van vergewissen dat alle resultaten, genoteerd door de 

Tweede Griffier aan de doelenlijn, juist zijn, en evenzo dat alle beslissingen van de Jury juist 
genoteerd en gewaarmerkt worden op de scorebriefjes; en  

 
• Het Jurylid moet zich er van vergewissen dat de schijven niet afgeplakt worden en de schoten 

met gekleurde plaatjes aangegeven worden zolang twijfelachtige gevallen niet opgelost zijn en 
de score juist genoteerd werd door de Tweede Griffier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 39 

 
 
6.9 WEDSTRIJDOFFICIÊLEN VAN HET ORGANISEREND COMITE  
 
6.9.1 Plichten en taken van de Hoofd Baancommissari s (HBC) 
 
6.9.1.1 Een Hoofd Baancommissaris moet aangeduid worden voor elke stand. Hij staat aan het hoofd van 

alle Baancommissarissen en het Standpersoneel en is verantwoordelijk voor het goede verloop van 
de wedstrijd.  De HBC is verantwoordelijk voor het geven van alle standbevelen en voor het 
verzekeren van de samenwerking tussen alle Standpersoneel en de Jury. 

 
6.9.1.2 De HBC is verantwoordelijk voor het snel herstellen van defecte uitrusting en het ter beschikking 

stellen van de nodige experten en materiaal voor het bedienen van de stand.  Een hersteldienst 
moet ten allen tijde onmiddellijk ter beschikking staan van de HBC.  Voor gevallen die de 
mogelijkheden van de hersteldienst overstijgen moeten bijkomende voorzieningen getroffen worden. 

 
6.9.2 Plichten en taken van de Baancommissaris (BC)  
 

Een Baancommissaris moet worden aangeduid voor elke standsectie of elke vijf (5) tot tien (10) 
schietpunten.  Baancommissarissen moeten: 

 
• Verantwoording afleggen aan de HBC over het verloop van de wedstrijd in de doelensectie die 

hen is toegewezen; 
 

• De atleten op hun schietpunten roepen; 
 

• De namen en Bib Nummers nakijken van de atleten om er zeker van te zijn dat ze 
overeenstemmen met de startlijst; 

 
• Ervoor zorgen dat de wapens, uitrusting en toebehoren van de atleten werden nagekeken en 

goedgekeurd; 
 

• Toezicht houden op de schiethouding van de atleten en stellen de Jury in kennis van eventuele 
onregelmatigheden; 

 
• Er op toezien dat de bevelen van de HBC worden opgevolgd; 

 
• Optreden ten gevolge haperingen, protesten, storingen of ieder ander voorkomend voorval 

gedurende de wedstrijd; 
  

• Zijn, bij gebruik van papieren schijven, verantwoordelijk voor het nauwkeurig noteren van de 
schoten door de Griffier; 

 
• Toezicht houden op de correcte bediening van de doelen; 

 
• Klachten ontvangen en ze doorspelen naar een Jurylid; 

 
• Zijn verantwoordelijk voor het noteren van alle onregelmatigheden, storingen, straffen, 

haperingen, kruisvuren, toegekende extratijden, herhaalde schoten, enz. op een formulier voor 
Rapport van Standincident; en 

 
• Moeten zich onthouden van elk gesprek met de schutter of van enige commentaar aangaande 

de score of de resterende wedstrijdtijd. 
 
6.9.3 Plichten en taken van de Hoofd Classificatiec ommissaris (HCC) 
 

Een HCC moet aangesteld worden voor elk Kampioenschap.  Hij heeft de leiding over alle 
Classificatiecommissarissen en Inschrijvings- en Resultatenpersoneel.  De HCC is verantwoordelijk 
voor het correcte verloop van alle uitmaak en resultatenverwerking van de Kampioenschappen. 

 
6.9.4 Plichten en taken van de Griffier – Papieren schijven 
 

Indien papieren doelen worden gebruikt moet per schietpunt een Griffier aangeduid worden. Griffiers 
moeten: 
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• De nodige gegevens invullen, of nakijken, op het scorebriefje en het scorebord (naam van de 
atleet, Bib nummer, schietpuntnummer, enz.); 

 
• over een kijker beschikken indien gebruik wordt gemaakt van afstandsbediende 

schijvenwisselaars.  Indien de Griffier het wisselen van de doelen leidt, moet hij enkele 
seconden wachten alvorens de doelen te laten wisselen, om de atleet de kans te geven zijn 
schot waar te nemen; 

 
• De voorlopige waarde van elk schot aanbrengen op het scorebriefje en, ten behoeve van de 

toeschouwers, op het scorebord boven of naast zijn tafel; en 
 

• Op standen waar de schijven mechanisch terugkomen,  de schijven onmiddellijk verzamelen na 
elke reeks van tien (10) schoten en plaatsen ze in gesloten containers om door bevoegd 
personeel opgehaald te worden en overgebracht naar het Classificatiebureau. 

 
6.9.5 Plichten en taken van de Griffier – Lopend Do el 
 
6.9.6 Plichten en taken van de Lijnofficier – Lopen d Doel 
 
6.9.7 Plichten en taken van Doelen- en Putcommissar issen – Papieren schijven 

 
Het aantal Commissarissen in de put(ten) moet overeenstemmen met het aantal  
 Baancommissarissen.  Zij zijn verantwoordelijk voor de hen toegewezen doelengroep om er voor te 
zorgen dat de schijven snel worden gewisseld, uitgemaakt, genoteerd en de doelen opnieuw naar 
boven worden gebracht voor het volgende schot van de atleet.  Putcommissarissen moeten: 

 
• Er zich van overtuigen dat er geen kogelgaten in het witte oppervlak van de schijf zitten en dat 

kogelinslagen op de schijfhouder duidelijk aangegeven zijn; 
 

• Indien een schot niet op de schijf wordt teruggevonden, is de Putcommissaris verantwoordelijk 
om uit te maken of het schot in een nabijgelegen schijf zit en om, in overleg met de Jury en de 
Baancommissaris, het probleem op te lossen;  

 
• Indien automatische schijvendozen gebruikt worden zijn de Putcommissarissen verantwoordelijk 

voor het laden van de juiste schijven in de dozen, voor het verwijderen van de schijven en het 
klaarmaken ervan voor overbrenging naar het Classificatiebureau; en   

 
• Zij zijn eveneens verantwoordelijk voor het noteren op de schijven van elke onregelmatigheid die 

mocht voorgekomen zijn. 
 
6.9.8 Plichten en taken van Doelen- en Putpersoneel  – Papieren schijven – Lopend Doel  
 
6.9.9 25m Doelencommissaris -  Papieren schijven 
 

Een Doelencommissaris moet aangesteld worden voor elke Standsectie of voor elke vijf (5) tot tien 
(10) doelen.  Het aantal Doelencommissarissen moet overeenstemmen met het aantal 
Baancommissarissen.  De Doelencommissaris moet: 

 
• Verantwoordelijk zijn voor de hem toevertrouwde groep doelen; 

 
• Hij moet de aandacht van de Juryleden vestigen op twijfelachtige schoten en, nadat een 

beslissing getroffen is, moet hij de plaats en schotwaarde mededelen; 
 

• Er voor zorgen dat de doelen snel, juist en doeltreffend gemerkt, afgeplakt en/of gewisseld 
worden,zoals nodig en vereist door de Regels; en 

 
• bijstand verlenen voor het oplossen van twijfelachtige gevallen in overeenstemming met de ISSF 

Regels en in samenwerking met de Baancommissris en de Jury 
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6.9.10 Tweede 25m Griffier  -  Papieren schijven  -    
 

Alle onderdelen van alle 25m wedstrijden worden officieel uitgemaakt op de stand.  De Tweede 
Griffier bevindt zich op de doelenlijn.  Hij moet de scores noteren op de scorebriefjes zoals ze door 
de Doelencommissaris worden afgeroepen.  Indien er een verschil is tussen de score genoteerd 
door de Griffier en de Tweede Griffier dat niet kan opgelost worden, is de score genoteerd door de 
Tweede Griffier de geldige. 

 
6.9.11 25m Aanduider – Papieren doelen 
 

Nadat de uitmaak beëindigd is zal de Aanduider de inslagen in de schijf, Controlebladen en de 
schaduwschijven afplakken, of de schijven of de controlebladen wisselen zoals hem wordt 
opgedragen.  
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6.10 EST WEDSTRIJDBEDIENING 
 
6.10.1 EST Technische Commissarissen 
 

• EST Technische Commissarissen zijn verantwoordelijk voor het bedienen en onderhouden van 
de Elektronische Doelenuitmaak uitrusting; 

 

• EST Technische Commissarissen mogen Baancommissarissen en Juryleden raad geven, maar 
zij mogen geen enkele beslissing treffen met betrekking tot de toepassing van ISSF Regels; en 

 

• EST Technische Commissarissen worden normalerwijze aangeduid door de Officiële 
Resultatenverwerker of moeten personen zijn met een speciale opleiding in de bediening van 
EST en de bediening van elektronische systemen voor wedstrijdbeheer. 

 
6.10.2 Doelencommissarissen   
 
             Doelencommissarissen worden aangesteld door het Organiserend Comité teneinde bijstand te      
             verlenen bij de bediening en het onderhoud van EST: 
 

• Voor elke reeks van elke discipline moeten Doelencommissarissen zich er van vergewissen dat 
er geen inslagen zijn in het witte vlak van de schijf, en dat elke inslag op de schijfhouder 
duidelijk aangegeven is; 

 

• Tijdens wedstrijden plakken de Doelencommissarissen de Schaduwschijven en de 
Controleschijven af en wisselen de Controlebladen; en  

 

• Schaduwschijven , Controleschijven  en Controlebladen mogen niet afgeplakt of gewisseld 
worden zolang de uitmaak niet voltooid is. 

 
6.10.3 Taken van de Juryleden - EST 
 
6.10.3.1 Leden van de Classificatiejury moeten aanwezig zijn op de standen omtoezicht uit te oefenen op de  
             werking van de classificatie en bijstand te verlenen voor het oplossen van alle zaken verwant aan  
             de uitmaak.  Leden van de Wedstrijdjury Pistool moeten bijstand verlenen in de gevallen waar  
             handelingen moeten gesteld worden of beslissingen genomen worden en er slechts twee of minder  
             Leden van de Classificatiejury beschikbaar zijn.  
 
6.10.3.2 Voor aanvang van elke doorgang van een discipline moet een Jurylid de Elektronische Doelen  
             nakijken teneinde te bevestigen dat: 
 

• Er geen inslagen zijn in het witte vlak van het doel; 
 

• Inslagen in de schijvenhouder duidelijk aangegeven zijn; 
 

• de Controlebladen vernieuwd werden; en 
 

• De Schaduwschijf en de Steunschijven geen inslagen vertonen buiten de centrale zone die 
bedekt is door het Controleblad. 

 
6.10.4 Schieten op EST 
 

• Atleten moeten zich gedurende de training vertrouwd maken met de controleknoppen die het 
uitzicht van de monitor wijzigen (ZOOM mogelijkheid) en die de schijf wisselen van een 
Proefschijf (PROEF) naar een Wedstrijdschijf (WEDSTRIJD); 

 

• Bij 10m, 25m en 50m disciplinesgebeurt het wisselen van PROEF naar WEDSTRIJD onder 
toezicht van het standpersoneel, uitgezonderd dat in 50m drie houdingen disciplines het 
wisselen van WEDSTRIJD naar PROEF en terug naar WEDSTRIJD de verantwoordelijkheid 
van de atleet is.  Indien een atleet twijfelt moet hij een Baancommissaris om bijstand vragen; 

 
• Het is verboden het scherm van de monitor van de atleet , of enig deel ervan af te dekken.  

Het volledige scherm moet zichtbaar zijn voor de Jury en het standpersoneel;  
 

• Atleten en Baancommissarissen mogen de bedieningspanelen en/of de printerstroken van 
de printers  niet aanraken vóór het einde van de reeks of discipline, uitgezonderd met 
toestemming van de Jury;  
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• Voor het verlaten van de stand moeten Atleten de printerstrook tekenen (naast de totaalscore) 
om hun score te bevestigen; 

 

• Wanneer een atleet de printerstrook niet tekent zal een Jurylid of Baancommissaris zijn initialen 
op de printerstrook aanbrengen zodat de printerstrook naar het Classificatiebureau kan 
gezonden worden. 

 
6.10.5 Scoreprotest tijdens Proefschoten 
 

• Indien een atleet tijdens de proefschoten klaagt over het correct noteren of waarderen van het 
schot of de schoten, , kan de Jury hem voorstellen om hem naar een ander schietpunt te 
verplaatsen;   

 

• De atleet krijgt aangepaste extratijd;   
 

• De Jury onderzoekt het proefschot of de proefschoten van het originele schietpunt zo snel 
mogelijk door het toepassen van de Procedure van onderzoek van EST ; en  

 

• Indien dit navolgend onderzoek uitwijst dat het doel van het origineel schietpunt correcte 
resultaten registreerde, zal de schutter bestraft worden met een AFTREK  van twee (2) punten 
van het schot met de laagste waarde van de eerste wedstrijdreeks. 

 
6.10.6 Defect van de papierstrook of rubberband 
   

• Indien de Jury bevestigt dat het probleem dat de klacht van de atleet veroorzaakt te wijten is aan 
het niet correct voortschrijden van de papierstrook of de rubberband: 

  
• Zal de atleet naar een reserveschietpunt verplaatst worden;   
 

• Een onbeperkt aantal proefschoten wordt hem toegekend in de resterende wedstrijdtijd 
vermeerderd met eventuele toegekende bijkomende tijd;   

 

• Hij zal het door de Jury bepaalde aantal wedstrijdschoten herhalen plus het nodige aantal 
schoten om de wedstrijd te voltooien;.   

 

• Na de doorgang zal de Classificatiejury beslissen welke schoten op elk doel geteld moeten 
worden; en 

 

• De waarde van al de correct weergegeven schoten op de monitor van het eerste doel plus de 
waarde van al de wedstrijdschoten op het tweede doel die nodig waren om de reeks te 
voltooien, worden aan de schutter toegekend.   

 
6.10.7 Protest tegen een schotwaarde  
 

Indien een schot geregistreerd wordt en op het scherm wordt weergegeven, maar de atleet betwist 
de weergegeven waarde in overeenstemming met Regel 6.16.6.2: 
 

• Na de doorgang worden de gedetailleerde printerresultaten (LOG-Print) van alle schietbanen 
waar klachten of protesten werden geuit, evenals van de onmiddellijk naastliggende banen, door 
de Technische of de Baancommissarissen verzameld alvorens de toestellen heringesteld 
worden voor de volgende doorgang; 

 
• Na de vervollediging van de doorgang zal de Procedure van Onderzoek van EST  toegepast 

worden;   
 

• Elk niet aangegeven of onjuist aangeduid schot moet door de Classificatiejury worden 
uitgemaakt; en 

 

• Indien de Classificatiejury besluit dat een geprotesteerd schot correct was uitgemaakt, zal een 
straf van twee punten toegepast worden (Regel 6.16.6.2). 

 
6.10.8   Procedure voor het nazicht van Elektronisc he uitmaak na een scoreprotest of een klacht 
  

Indien er een scoreprotest is, een klacht of geen weergave van een schot, etc., moet een Jurylid 
volgende stukken verzamelen (het nummer van het schietpunt en de richting van de schijf, kaart of 
blad, de doorgang en de reeks en het tijdstip van ophalen moet op ieder stuk worden genoteerd): 
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• Het Controleblad (25 m / 50 m).  Indien een inslag buiten de zone van het Controleblad valt, 
moet de geometrische verhouding tussen de inslagen op het Controleblad en de Schaduwschijf 
worden uitgemaakt vóór het Controleblad wordt verwijderd; 

 

• De Controleschijf (25m / 50 m / 300 m); 
 

• De Schaduwschijf (25m) 
 

• De zwarte papierstrook (10 m); 
 

• De zwarte rubberen band (50 m); 
 

• Het Incidentenrapport van de stand; 
 

• De LOG print; 
 

• Indien nodig het gegevensbestand van de Elektronische Doelen computer 
 
6.10.8.1 Een Jurylid moet de voorzijde en de houder van het Elektronisch Doel nakijken en de plaats van elk      
             schot buiten de zwarte mikzone noteren. 
 
6.10.8.2 Er mag geen CLEAR LOG worden gegeven zonder toestemming van de Classificatiejury. 
 
6.10.8.3 Het aantal inslagen moet geteld worden en hun plaats moet worden bepaald. 
 
6.10.8.4 De Juryleden kijken de hiervoren vermelde stukken na en maken onafhankelijke meningen op      
             alvorens een formele beslissing van de Jury wordt genomen. 
 
6.10.8.5 Een Jurylid moet toezien bij om het even welke manuele tussenkomst in de controlecomputer van     
             de resultaten (o.a. het ingeven van strafpunten, verbeterde scores na haperingen etc.). 
 
6.10.9 DEFECT VAN EST 
 
 Deze Regels zijn van toepassing voor 10m, 50m en 300m EST.  Voor Regels betreffende defecten      
             van 25m EST, zie de Technische Regels voor Pistool, 8.10. 
 
6.10.9.1 Bij een defect van ALLE doelen van een sta nd: 
 

• Het tijdstip van het defect en de verlopen wedstrijdtijd moet door de Hoofd Baancommissaris en 
de Jury genoteerd worden; 

 
• Alle wedstrijdschoten van elke atleet moeten geteld en genoteerd worden.  In geval van het 

wegvallen van de spanning kan dit betekenen dat moet gewacht worden op het herstel van de 
spanning zodat de schoten, geregistreerd door het doel maar niet noodzakelijk op de 
schietpuntmonitor, kunnen uitgemaakt worden; en  

 
• Nadat het defect is hersteld en de stand opnieuw operationeel is, worden aan de resterende 

wedstrijdtijd vijf (5) bijkomende minuten  toegevoegd.  Het tijdstip van hervatten moet middels 
een luidsprekersysteem minimum vijf (5) minuten op voorhand aangekondigd worden.  In de vijf 
(5) minuten voor het hervatten van de wedstrijd moet het de atleten worden toegelaten hun 
plaats opnieuw in te nemen. Een onbeperkt aantal proefschoten moet gedurende de resterende 
wedstrijdtijd toegestaan worden, doch enkel vóór de wedstrijdschoten worden hervat. 

 
6.10.9.2 Bij een defect van EEN ENKEL doel  
 

• Kan het EST niet hersteld worden binnen de vijf (5) minuten zal de atleet naar een ander 
schietpunt verplaatst worden;  

 
• Zodra hij klaar is om te vuren zal hem vijf (5) bijkomende minuten  extratijd aan de wedstrijdtijd 

toegekend worden; en   
 

• Een onbeperkt aantal proefschoten wordt hem toegekend vóór hij het vuren van de resterende 
wedstrijdschoten aanvat. 
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6.10.9.3 Indien een schot niet genoteerd wordt of w eergeven op de monitor  
 

De atleet moet onmiddellijk de dichtsbijzijnde Baancommissaris van het defect inlichten.  Een 
Standverantwoordelijke moet een schriftelijke vaststelling maken van het tijdstip van de klacht.  Een 
of meer Juryleden moeten naar de schuttersplaats gaan.  De atleet wordt opgedragen een gemikt 
schot op zijn doel te vuren: 

 
a) Indien de waarde en de plaats van dit schot geno teerd en weergegeven worden op de     
      monitor : 

 
• Zal de atleet opgedragen worden zijn wedstrijd verder te zetten; 

 
• De waarde, plaats en tijstip van dit extra schot moeten genoteerd worden, het schotnummer (het 

gemiste schot inbegrepen), en zijn waarde en plaats, en het nummer van het schietpunt moeten 
schriftelijk aan de Jury worden opgegeven en genoteerd op het Standverslag en een Verslag 
van standincident; 

 
• Na beëindiging van die doorgang van de wedstrijd zal de Procedure van Onderzoek van EST  

toegepast worden.  Met deze inlichtingen en het tijdstip van het extraschot en zijn plaats, zal de 
Classificatiejury uitmaken of alle schoten, het extra schot inbegrepen, door de computer 
genoteerd werden; 

 
• Werden alle schoten correct genoteerd, zal het betwiste schot (het schot dat niet genoteerd of 

weergegeven werd) in de score worden geteld, evenals het daaropvolgende schot (het extra 
schot), maar het laatst gevuurde schot (extra in de wedstrijd) zal geannuleerd worden; 

 
• Indien het betwiste schot niet kan bepaald worden door toepassing van de Procedure van 

Onderzoek van EST , noch ergens anders, worden enkel de correct genoteerde schoten met 
uitsluiting van het laatst gevuurde schot (extra in de wedstrijd) geteld als score van de atleet; en 

 
• Indien het betwiste schot niet in het computergeheugen is opgeslagen, maar elders werd 

genoteerd, zal de Classificatiejury de geldigheid en schotwaarde van het betwiste schot 
bepalen. 

 
b) Indien het extra schot, gevuurd zoals opgedrage,  niet genoteerd of weergegeven wordt en      
      EST kan niet binnen vijf (5) minuten hersteld  worden: 

 
• De atleet moet naar een reserve schietpunt worden verplaatst;  

 
• Zodra hij klaar is om te vuren wordt een bijkomende tijd van vijf (5) minuten  toegevoegd aan de 

resterende wedstrijdtijd en er wordt hem een onbeperkt aantal proefschoten toegekend;   
 

• Bij wedstrijden 10m en 50m Geweer en Pistool zal de atleet de twee (2) schoten herhalen die 
niet geregistreerd noch weergegeven werden op de vorige gebruikte schijf; en 

 
• Bij wedstrijden 10m Lopend doel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 47 

 
 
6.11 WEDSTRIJDPROCEDURES (zie ook 6.17 - Procedures  voor Wedstrijdfinales) 
 
6.11.1 Regels voor 10m en 50m Geweer en Pistool 
 
6.11.1.1 Voorbereidingstijd en Proefschieten 
 

Aan de schutters moet vóór aanvang van de wedstrijd 15 minuten toegekend worden om hun   
             laatste voorbereidingen te treffen en een ongelimiteerd aantal proefschoten .   
 

• Minstens 15 minuten voor aanvang van de Voorbereidings- en Proefschotentijd moeten 
proefschijven zichtbaar zijn;   

 
• Atleten mogen hun wapens en uitrusting niet op hun schietpunten plaatsen alvorens de Hoofd 

Baancommissaris de atleten aan de lijn heeft geroepen; 
 

• Ten laatste 15 minuten voor aanvang van de Voorbereidings- en Proefschotentijd moet De Hoofd 
Baancommissaris de atleten aan de lijn roepen; 

 
• Indien er meer dan één reeks is moet elke reeks dezelfde tijd krijgen om hun uitrusting naar de 

vuurlijn te brengen; 
 

• Nadat de Hoofd Baancommissaris de atleten aan de lijn heeft geroepen, mogen zijn hun wapens 
hanteren, droogvuren of houdings- en mikoefeninfen uitvoeren aan de vuurlijn voor de aanvang 
van de Voorbereidings- en Proefschotentijd; 

 
• Nazichten vóór de wedstrijd door de Jury en de Baancommissarissen moeten voltooid zijn voor 

de Voorbereidings- en Proefschotentijd aanvangt; 
 

• De Voorbereidings- en Proefschotentijd begint met het bevel “VOORBEREIDINGS- EN 
PROEFSCHOTENTIJD ... START” ; 

 
Geen schot mag worden gevuurd vóór het bevel “START” ; 

 
• Een atleet die een schot vuurt vóór de aanvang  van de Voorbereidings- en Proefschotentijd     

            moet gedisqualificeerd worden indien de veiligheid in het gedrang komt.  Indien de veiligheid niet      
            in het gedrang komt moet het eerste wedstrijdschot als misser (0) genoteerd worden; en 

 
• De Voorbereidings- en Proefschotentijd moet ingesteld worden om af te lopen bij de officiële 

aanvangstijd van het Wedstrijdvuren.  Na 14 min. 30 sec. moet het bevel “nog  30 seconden ” 
gegeven worden.  

 
6.11.1.2 “START” van de Wedstrijd 
 

• Aan het einde van de Voorbereidings- en Proefschotentijd geeft de Hoofd Baancommissaris het 
bevel “EINDE VAN VOORBEREIDING EN PROEFSCHIETEN ... STOP” .  Dan moet een korte 
pause van ongeveer 30 seconden ingelast worden zodat de Doelencommissaris de doelen kan 
instellen op WEDSTRIJD of het registreren van het vuren; 

 
• Wanneer alle doelen ingesteld zijn voor WEDSTRIJD of registreren van het vuren, zal de Hoofd 

Baancommissaris het bevel “WEDSTRIJDVUREN ... START” .  WEDSTRIJDVUREN wordt 
aanzien als zijnde begonnen zodra de HBC het bevel “START”  heeft gegeven;  

 
• Elk schot gevuurd na het bevel Start of Wedstrijdvuren moet als WEDSTRIJDSCHOT genoteerd 

worden, droogvuren is echter toegelaten; 
 

• Na het begin van het WEDSTRIJDVUREN zijn geen proefschoten meer toegelaten, uitgezonderd 
voor het wisselen van houding in 50m Geweer Drie houdingen disciplines (zie Regel 7.7.3) of 
indien toegelaten door de Jury in overeenstemming met deze Regels; 

 
• Voor een eerste proefschot gevuurd in overtreding met deze regel, wordt een waarschuwing 

gegeven; elk volgend schot of schoten moet(en) als misser(s) in de wedstrijd genoteerd worden; 
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• De HBC moet de atleten door de luidspreker inlichten van de resterende tijd zowel tien (10) 
minuten als vijf (5) minuten voor het einde van de wedstrijdtijd; en 

 
• Indien tijdens het WEDSTRIJDVUREN op 10m EST de Jury een atleet opdraagt zijn houding 

binnen zijn schietpunt met minstens 30 cm horizontaal te verplaatsen, moet aan de atleet 
bijkomende proefschijven en 2 minuten bijkomende tijd voorgesteld worden alvorens hij het 
WEDSTRIJDVUREN hervat. 

 
6.11.1.3 Bevel “STOP” 
 

De wedstrijd moet eindigen bij het bevel “STOP”  of bij het gepaste signaal. 
 

• Indien eenschot of schoten gevuurd worden na het bevel “STOP” , moet dat schot of die schoten 
als misser(s) genoteerd worden; en 

 
• Indien het schot of de schoten niet kan of kunnen uitgemaakt worden, moet(en) de beste 

treffer(s) worden afgetrokken van dat doel en genoteerd als misser(s). 
 
6.11.2 Bijzondere Regels voor disciplines 10m Lucht drukwapens 
 
6.11.2.1 Wanneer een schutter de stuwlading loslaat  gedurende de Voorbereidings- en Proefschotentijd  

moet hem een WAARSCHUWING  gegeven worden voor de eerste overtreding en een AFTREK       
van twee (2) punten van het schot met de laagste waarde van de eerste wedstrijdschijf voor de     
tweede en elke volgende overtreding. 

 
6.11.2.2 Telkens de stuwlading wordt losgelaten nadat het WEDSTRIJDVUREN begint, zonder treffer op de  

 schijf, zal als misser genoteerd worden.  Droogvuren zonder de stuwlading los te laten is     
 toegelaten, behalve tijdens de Finales. 

 
6.11.2.3 Een atleet die zijn lucht- of gascylinder wil wisselen of vullen, moet de vuurlijn verlaten om zulks te    
             doen, nadat hij toestemming kreeg van de Baancommissaris.  Er wordt geen extratijd toegekend om  
             een lucht- of gascylinder te wisselen of te vullen tijdens een wedstrijd. 
 
6.11.2.4Het wapen mag slechts met één (1) projectiel geladen worden. Indien het wapen per ongeluk met   
             meer dan één (1) projectiel geladen wordt: 
 

• Indien de atleet zich bewust is van de toestand moet hij zijn vrije hand opsteken om een 
Baancommissaris aan te geven dat hij een probleem heeft.  Een Baancommissaris moet dan 
toezien bij het ontladen van het wapen en er wordt geen straf opgelegd.  Er wordt geen extratijd 
toegekend; of  

 

• Indien de atleet zich niet bewust is van de toestand is en twee projectielen naar hetzelfde doel 
vuurt, moet hij dit melden aan een Baancommissaris.  Indien er twee (2) inslagen op de schijf zijn 
zal het schot met de hoogste waarde worden toegekend en het tweede schot wordt geannuleerd.  
Indien er slechts één (1) inslag op de schijf is, wordt dit toegekend. 

 
6.11.3 Behandeling van papieren doelen voor 10m Luc htgeweer en Luchtpistool 
 

• Het wisselen van de schijven gebeurt door de atleten, onder toezicht van de 
Baancommissarissen;  

 

• De atleet is verantwoordelijk voor het schieten op de juiste schijven; en 
 

• Onmiddellijk na elke reeks van tien (10) schoten moet de atleet de tien (10) schijven op een 
geschikte plaats leggen zodat de Griffier ze in een verzegelde container kan steken om door 
bevoegd personeel naar het Classificatiebureau te worden gebracht. 

 
6.11.4 Behandeling van papieren doelen voor 50m Gew eer en 50m Pistool 
 

• Indien automatische schijvendragers  gebruikt worden mag de atleet toezien op het wisselen 
van schijven of mag de Griffier hierop toezien.   

 

• In beide gevallen is de atleet verantwoordelijk voor het schieten op de juiste schijven; en. 
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• Indien de atleet oordeelt dat het merken of wisselen van schijven te traag verloopt, mag hij dit 
melden aan de Baancommissaris.  Wanneer de Baancommissaris of de Jury de klacht 
gerechtvaardigd vindt, moeten zij aan de toestand verhelpen.  Wanneer een atleet of een 
ploegverantwoordelijke vaststelt dat er geen beterschap is, mag de atleet of de 
ploegverantwoordelijke een protest indienen bij de Jury.  De Jury mag een extratijd toestaan tot 
een maximum van 10 minuten.  Dergelijke klachten kunnen niet geuit worden in de laatste 30 
minuten van de wedstrijd, behoudens in uitzonderlijke omstandigheden. 

 
6.11.5 Onderbrekingen in 10m disciplines, 50m Gewee r- en Pistooldisciplines en 300m  
             Geweerdiciplines 
 
6.11.5.1 Indien een atleet het schieten meer dan drie (3) minuten  moet onderbreken, en de onderbreking is     
              niet te wijten aan zijn eigen fout of een hapering van zijn wapen of munitie, mag hij een extratijd   

 vragen gelijk aan de verloren tijd, of , indien in de laatste minuten van de wedstrijd, de resterende       
 tijd plus één minuut. 

 
6.11.5.2 Indien een atleet onderbroken wordt gedurende meer dan vijf (5) minuten, en de onderbreking     
              is niet te wijten aan zijn eigen fout of een hapering van zijn wapen of munitie,of indien hij naar een     
              ander schietpunt verplaatst wordt,  mag hem een onbeperkt aantal proefschoten worden    
              toegekend aan het begin van zijn resterende schiettijd, samen met  de toegestane extratijd en een   
              bijkomende tijd van vijf (5) minuten.   

 
• Indien automatische wisselaars voor papieren schijven worden gebruikt, die geen mogelijkheid 

bieden om een nieuwe proefschijf voor te zetten, moeten de proefschoten op de eerstvolgende 
ongebruikte wedstrijdschijf gevuurd worden. Twee (2) wedstrijdschoten moeten gevuurd worden 
op de volgende wedstrijdschijf overeenkomstig de onderrichtingen van de Baancommissarissen 
of de Juryleden;   

 
• Baancommissarissen of Juryleden zullen er op toezien dat een volledige uitleg op het scoreblad 

en in een Verslag van Standincident genoteerd wordt; en 
 

• Alle bijkomende tijd  door de Jury of de Baancommissarissen toegestaan, moet duidelijk worden 
vermeld, met opgave van de reden, op een Verslag van Standincident. 

 
6.11.6 Inbreuken en Disciplinaire Regels 
 
6.11.6.1 Een atleet die een wedstrijd aanvat met een niet gekeurd wapen of uitrusting , moet bestraft    
              worden met een aftrek van twee (2) punten op het schot met de laagste waarde van zijn eerste  
              wedstrijdreeks. Het is hem niet toegestaan de wedstrijd verder te zetten zolang zijn geweer of  
              uitrusting niet is gekeurd door de Uitrustingscontrole. Het vuren mag pas hernemen op het tijdstip  
              bepaald door de Jury.  Er worden hem geen bijkomende proefschoten of extratijd toegekend. 

 
6.11.6.2 Een atleet die een reeds gekeurd wapen of uitrusting  voor of tijdens de wedstrijd dusdanig wijzigt    
              dat het niet meer conform is, moet gediskwalificeerd worden. 
 
6.11.6.3 Indien er twijfels zijn in verband met een wijziging moet het wapen of de uitrusting opnieuw    
              aangeboden worden bij de Uitrustingscontrole voor herkeuring. 
 
6.11.6.4 De atleet die te laat komt  voor de aanvang van een wedstrijd mag deelnemen maar krijgt geen    
              extratijd toegewezen.  Indien een atleet aankomt na de Voorbereidings- en Proefschotentijd wordt   
              hem geen bijkomende Proefschotentijd toegekend.  Indien kan aangetoond worden dat het    
              telaatkomen van de atleet te wijten was aan omstandigheden buiten zijn wil, moet de Jury hem  
              extratijd toestaan, inbegrepen Voorbereidings- en Proefschotentijd indien zulks de aanvang van de  
              Finale niet uitstelt of het algemeen verloop van de wedstrijd verstoort.  In dit geval zal de Jury  
              bepalen wanneer en op welk schietpunt de laatkomende atleet mag beginnen.  
 
6.11.6.5 Indien de uitrusting van een schutter door de Uitrustingscontrole gekeurd werd, maar de atleet kan    

 de Controlekaart van Uitrusting niet voorleggen bij aanvang van de wedstrijd, mag hij beginnen    
 maar wordt gestraft met een aftrek van twee (2) punten van het schot met de laagste waarde van de   
 eerste reeks indien hij (of zijn coach of ploegverantwoordelijke) voor het officiële einde van de   
 schiettijd voor die doorgang of die discipline, geen bevestiging verkrijgt dat de uitrusting vooraf werd   
 goedgekeurd door de Sectie Uitrustingscontrole.  De verantwoordelijkheid blijft bij de atleet (of zijn  
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coach of ploegverantwoordelijke) om in dat opzicht zich aan te bieden bij de Uitrustingscontrole.  Er 
zal geen extratijd toegekend worden.   

 
6.11.7 Onregelmatige schoten in 10m, 50m en 300m di sciplines 
 
6.11.7.1 Te veel schoten in een discipline of een h ouding. 
 

 Vuurt een atleet meer schoten in een discipline of een houding dan voorzien zijn in het programma,   
 moeten de schoten geannuleerd worden op de laatste wedstrijdschijf of -schijven.  Kan een schot of   
 kunnen de schoten niet bepaald worden zal het schot of zullen de schoten met de hoogste waarde     
 van de laatste wedstrijdschijf geannuleerd worden.  Bovendien wordt de atleet per boventallig schot    
 bestraft met een aftrek van twee punten van het schot met de laagste waarde van de eerste reeks.  

 

6.11.7.2 Te veel schoten in een papieren schijf. 
 

• Vuurt een atleet meer schoten in één van de wedstrijdschijven dan voorzien door het 
programma van het onderdeel, worden de eerste twee schoten niet bestraft;   

 
• Vanaf het derde en alle volgende van dergelijke schoten wordt een aftrek van twee (2) punten 

van de desbetreffende discipline toegepast per boventallig schot;  
 

• De aftrek van twee (2) punten moet gebeuren van de reeks waarin het derde en elk volgende 
boventallig schot voorkwam.  Bovendien moet hij een overeenstemmend aantal schoten minder 
vuren in de daaropvolgende schijven, zodat het totaal aantal westrijdschoten het voorziene 
aantal van het programma niet overschrijdt; 

 
• De uitmaakprocedure in deze situatie vereist het overbrengen van de waarde van boventallige 

schoten naar wedstrijdschijven met onvoldoende schoten teneinde het totale aantal schoten per 
schijf in overeenstemming te brengen met het programma en de Regels; 

 
• Indien uit de notities van de Griffier niet duidelijk kan worden opgemaakt welke schoten moeten 

overgebracht worden, moeten de schoten met de laagste waarde overgebracht naar een 
volgende schijf, deze met de hoogste waarde naar een vorige schijf, zodat de atleet geen 
voordeel zou halen uit een eventuele ‘count back’; en 

 
• Alle Geweerdisciplines ‘drie houdingen’ worden aanzien als één (1) discipline. 

 
6.11.8 Kruisvuur 
 
6.11.8.1 Kruisvuur van wedstrijdschoten moeten als missers genoteerd worden. 
 
6.11.8.2 De schutter die een proefschot vuurt in de proefschijf van een andere schutter wordt niet bestraft. 
 
6.11.8.3 De atleet die een proefschot vuurt in de wedstrijdschijf van een andere schutter wordt bestraft met    
              een aftrek van twee punten van zijn eigen score van de eerste reeks. 
 
6.11.8.4 Wanneer een atleet een bevestigd kruisschot ontvangt maar waarvan niet kan uitgemaakt worden     
              welk schot het zijne is, krijgt de atleet de waarde van de het hoogste niet uit te maken schot. 
 
6.11.8.5 Zijn er in een wedstrijdschijf van een atleet meer schoten gevuurd dan voorzien door het    
              programma, en er kan niet worden uitgemaakt of een andere atleet deze schoten heeft gevuurd,     
              worden de schoten met de hoogste waarde geannuleerd. 
 
6.11.8.6 De atleet die een schot afwijst  moet dit onmiddellijk kenbaar maken aan de Baancommissaris. 
 
6.11.8.7 Wanneer de Baancommissaris bevestigt dat het schot niet door de atleet werd gevuurd, noteert hij     
             dit in een Verslag van Standincident en op het standregister en het schot moet geannuleerd worden. 

 
6.11.8.8 Kan de Baancommissaris niet zonder enige twijfel bevestigen dat het schot niet door de atleet werd     
             gevuurd, moet het aan de atleet toegewezen worden en aldus genoteerd. 
 
6.11.8.9 Volgende redenen gelden om een schot te annuleren: 
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• de Griffier of een baancommissaris bevestigt dat uit zijn observatie van atleet en doel blijkt dat 
de atleet het schot niet heeft afgevuurd; 

 
• Een gemist schot wordt op ongeveer hetzelfde ogenblik gemeld door een atleet of de Griffier of 

een Baancommissaris vanop twee of drie nabijgelegen schietpunten; 
 

• Bij gebruik van 300m EST mogen kruisschoten niet geregistreerd worden op het ontvangende 
doel, maar een aanduiding zal gegeven worden naar het controle centrum.  De atleet wiens 
schijf het verwachte schot niet ontvangt wordt een misser (nul) toegekend en aangetekend dat 
hij een kruisschot heeft gevuurd. 

 
6.11.9 Storingen 
 

Indien een atleet oordeelt dat hij werd gestoord tijdens het vuren van een schot, zal hij zijn wapen in 
de langsrichting van de stand houden en onmiddellijk een Baancommissaris of Jurylid verwittigen.  
Hij zal andere atleten niet storen.  Indien de eis terecht wordt bevonden moet het schot of moeten de 
schoten geannuleerd worden en de atleet mag het schot of de schoten herhalen.  Indien de eis 
onterecht wordt bevonden moet het schot of de schoten aan de atleet toegekend worden en hij mag 
het schieten voortzetten; er wordt geen straf opgelegd. 

 
6.11.10 Speciale Wedstrijdregels 
 

• Het is niet toegelaten een substantie aan te brengen op de vloer van het schietpunt om een 
onsportief voordeel te verkrijgen of zonder toestemming het schietpunt te vegen; 

 
• Het is niet toegelaten niet-verwijderbare plakband of tekenlijnen met onuitwisbare stift op de 

vloer aan te brengen; 
 

• Niemand mag enige standstructuur of -uitrusting veranderen of aanpassen (o.a. tafelgrootte, 
tafelmatten, wapenkoffers of –dozen op de tafel, etc.); 

 
• Roken  is verboden in alle zones gebruikt door atleten en officiëlen, evenals in de zones voor de 

toeschouwers van de stand; 
 

• Het gebruik van mobiele telefoons, walkie-talkies, piepers of gelijkaardige apparaten door 
atleten, trainers en ploegverantwoordelijken gedurende hun verblijf in de wedstrijdzone, is 
verboden. Alle mobiele telefoons etc. moeten uitgeschakeld zijn of ingesteld op stille modus ; 

 
• Fotograferen met flash  is verboden tot na de wedstrijden beëindigd zijn; en 

 
• Berichten moeten aangeplakt worden om de toeschouwers in te lichten dat mobiele telefoons 

moeten ingesteld zijn op stille modus, dat roken niet toegelaten is en dat fotograferen met flash 
verboden is tot na het einde van de wedstrijden. 
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6.12 GEDRAGSREGELS VOOR ATLETEN EN OFFICIËLEN  
 
6.12.1 Geen enkele demonstratie of politieke, religieuze of racistische propaganda is toegelaten tijdens       
             ISSF Kampioenschappen.  
 
6.12.2 Elke ploeg moet over een Ploegleider beschikken die de discipline in de ploeg bewaart. Een atleet    
             mag als ploegleider aangeduid worden.  De Ploegleider zal ten allen tijde samenwerken met de    
             Baancommissarissen in het belang van de veiligheid, het goede verloop van de wedstrijd en de   
             fairplay.   
 
6.12.3 De Ploegleider is verantwoordelijk voor:   
 

• Het invullen van de nodige inschrijvingen met de gepaste inlichtingen en ze voor te leggen aan 
de juiste officiëlen vóór het verstrijken van de tijdslimiet; 

 
• Vertrouwd zijn met het programma; 

 
• Zorgen dat de ploegleden zich aanbieden, klaar om te vuren op het aangewezen schietpunt, op 

het juiste tijdstip en met goedgekeurde uitrusting; 
 

• Scores nakijkt en, indien noodzakelijk, protesten indient; 
 

• In het oog houden van voorlopige en officiële bulletins, scores en aankondigingen; 
 

• Officiële inlichtingen en verzoeken ontvangen en doorspelen naar de ploegleden; en 
 

• De ploeg vertegenwoordigen bij alle officiële activiteiten. 
 
6.12.4 De atleet is verantwoordelijk voor: 
  

• Zich op het juiste uur aanmelden op het aangewezen schietpunt met goedgekeurde uitrusting, 
klaar om te vuren;  

 

• Zijn schiethouding aannemen op het toegewezen schietpunt zo dat hij naaste atleten niet stoort; 
en 

 

• Zich derwijze gedragen dat hij de prestaties van andere atleten niet verstoort of slecht 
beïnvloedt.  Een atleet wiens gedrag of handelingen volgens de Jury andere atleten stoort, mag 
een waarschuwing, een straf of de disqualificatie gegeven worden, afhankelijk van de 
omstandigheden. 

 
6.12.5 Coaching gedurende een wedstrijd. 
 
6.12.5.1 Bij geweer- en pistooldisciplines zijn alle vormen van coaching  terwijl een schutter zich aan de     
              vuurlijn bevindt bij Eliminaties, Kwalificaties of Finales, verboden. Een atleet die zich aan de vuurlijn   
              bevindt mag enkel met Juryleden of Baancommissarissen spreken.  Coaching tijdens training is  
              toegelaten, maar dergelijke coaching mag andere atleten niet storen. 
 
6.12.5.2 Coaching bij Hagelgeweer  
  
6.12.5.3 Wenst een atleet te spreken  met zijn trainer of Ploegvarantwoordelijke gedurende een Eliminatie of   

 Kwalificatie, moet hij zijn wapen ontladen en het in veilige omstandigheden op de vuurlijn laten met    
 de actie open en de veiligheidsvlag ingebracht.  Een atleet mag de vuurlijn pas verlaten nadat hij   
 een Baancommissaris verwittigd heeft en zonder andere atleten te storen. 

 
6.12.5.4 Een trainer of ploegafgevaardigde die met een ploeglid aan de vuurlijn wenst te spreken, mag  zich  
             niet rechtstreeks tot de atleet richten of met hem spreken terwijl die zich op de vuurlijn bevindt.  De    
             ploegverantwoordelijke moet toestemming krijgen van een Baancommissaris of een Jurylid die de    
             atleet van de vuurlijn zal roepen. 
 
6.12.5.5 Het overtreden van deze regels betreffende het coachen door ploegverantwoordelijken of atleten,      
             wordt een eerste maal bestraft met een waarschuwing. Bij herhaling wordt een aftrek van twee (2)     
             punten van de score van de atleet toegepast en moet de ploegafgevaardigde de nabijheid van de    
             vuurlijn verlaten. 
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6.12.6 Straffen voor overtredingen van de Regels. 
 
6.12.6.1 In gevallen van overtredingen van de ISSF Regels of onderrichtingen van Baancommissarissen of     
             de Jury, mogen de volgende straffen aan de atleet worden opgelegd door een Jurylid of de Jury. 
 

• WAARSCHUWING . Een waarschuwing wordt gegeven op een manier die geen twijfel laat dat  
het om een WAARSCHUWING  gaat en een gele kaart moet getoond worden. Een andere straf 
moet niet noodzakelijk door een waarschuwing voorafgegaan worden. Dit moet vastgelegd 
worden in een Verslag van Standincident en genoteerd in het Standregister.  Een waarschuwing 
mag door een individueel Jurylid gegeven worden;  

               
• AFTREK . Aftrek van punten wordt door minstens twee (2) Juryleden aangegeven door middel 

van het tonen van een groene kaart met het opschrift ‘AFTREK ’.  Dit moet vastgelegd worden in 
een Verslag van Standincident, genoteerd op de printerstrook en genoteerd in het Standregister. 
Een aftrek mag door een individueel Jurylid gegeven worden; en 

 
• DISQUALIFICATIE . De disqualificatie van een atleet wordt door de Jury aangegeven door 

middel van het tonen van een rode kaart met het opschrift ‘DISKWALIFICATIE ’.  Een atleet moet 
gediskwalificeerd worden indien hij faalt bij een nazicht na de wedstrijd wanneer het resultaat 
van het nazicht bevestigd is door één Jurylid (6.7.9.3) 

 
Een disqualificatie voor elke andere reden mag enke l worden gegeven door een meerderheid 
van de Jury. 

 
• In geval van een disqualificatie in de Finale wordt de atleet als laatste van de deelnemende 

finalisten gerangschikt, maar mag zijn Kwalificatiescore behouden; en  
 

• Straffen zouden zowel met een mondlinge uitleg als met het tonen van gele, groene of rode 
kaarten.  De afmetingen van de kaarten moeten ongeveer 70 mm bij 100 mm zijn. 

 
6.12.7 Inbreuken moeten door de Jury worden onderve rdeeld  
 

• In geval van een zichtbare overtreding  van de Regels moet eerst een WAARSCHUWING  
gegeven om de atleet in de gelegenheid te stellen de fout te herstellen. Indien mogelijk wordt de 
waarschuwing tijdens de training of de Voorbereidings- en Proefschotentijd gegeven. Herstelt de 
atleet de fout niet zoals door de Jury opgedragen, moeten twee (2) punten van zijn score worden 
afgetrokken.  Herstelt de atleet de fout nog steeds niet nadat hij een waarschuwing kreeg, moet 
diskwalificatie opgelegd worden; 

 
• In geval van een heimelijke overtreding  van de Regels, wanneer de atleet de fout opzettelijk 

begaat, moet diskwalificatie opgelegd worden; 
 

• Wanneer een atleet 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; en  

 
• Indien de Jury oordeelt dat een atleet op een gevaarlijke wijze  zijn wapen manipuleerde of een 

veiligheidsregel overtrad, moet de atleet gediskwalificeerd worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 55 

 
 
6.13 HAPERINGEN 
 

6.13.1 Er is sprake van hapering wanneer een wapen een projectiel niet afvuurt wanneer de trekker wordt 
overgehaald. 

 
6.13.2 Haperingen kunnen GELDIG of ONGELDIG zijn.  
 

GELDIGE HAPERINGEN zijn: 
 

• Een patroon gaat niet af; 
 

• Een kogel of projectiel blijft in de loop zitten; of 
 

• Het wapen gaat niet af of werkt niet naar behoren en de trekker werd overgehaald; 
 

ONGELDIGE HAPERINGEN zijn: 
 

• De atleet heeft de actie van zijn wapen geopend; 
 

• De veiligheidspal was ingeschakeld; 
 

• De atleet heeft het wapen niet geladen; 
 

• De atleet heeft de trekker niet overgehaald; of 
 

• De hapering is te wijten aan een oorzaak die door de atleet redelijkerwijs kon vermeden worden. 
 
6.13.3 Wanneer een atleet een hapering heeft van een wapen of munitie , mag hij ze herstellen en het 

schieten verderzetten of, indien de hapering een GELDIGE Pistoolhapering is, mag hij ze herstellen 
of het schieten verderzetten met een ander pistool dat goedgekeurd werd door de 
Uitrustingscontrole, op voorwaarde dat de Jury de vervanging goedkeurt.  Wanneer een geweer 
onklaar wordt en niet onmiddellijk kan hersteld worden, mag de atleet het onklare geweer vervangen 
door een ander geweer dat goedgekeurd werd door de Uitrustingscontrole, op voorwaarde dat de 
Jury de vervanging goedkeurt. 

 
6.13.4 Er wordt geen bijkomende wedstrijdtijd toegekend om een wapen te herstellen of te vervangen na 

een hapering in 10m, 50m en 300m Geweer of Pistool Eliminatie- of Kwalificatierondes, maar de Jury 
mag een atleet toelaten een bijkomende proefschoten te vuren na de herstelling van een onklaar 
wapen indien de hapering GELDIG was. 

 
6.13.5 Specifieke regels aangaande haperingen bij 25m Pistooldisciplines kunnen gevonden worden onder 

Regel 8.9.3. 
 
6.13.6 Specifieke regels aangaande haperingen bij Finales kunnen gevonden worden onder Regels 6.17.2, 

6.17.3, 6.17.4 en 6.17.5 
 
6.13.7 Baancommissarissen en Juryleden moeten zorgen dat haperingen ingeschreven worden op een 

Rapport van Standincident en in het Standregister. 
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6.14 UITMAAK- EN RESULTATENPROCEDURES 
 
6.14.1   Het Classificatie Bureau moet zo snel mogelijk na elke doorgang, na elk onderdeel en bij het   
             wedstrijdeinde, de voorlopige resultaten op het scorebord laten verschijnen. 
 
6.14.2 De Einduitslag moet verschijnen op het Hoofdscorebord na het verstrijken van de Protesttijd. 
 
6.14.3 Het officiële Resultatenboek van elk Kampioenschap moet het volgende vermelden: 
 

• Een inhoudsregister; 
 

• Een blad voor de bevestiging van de resultaten (getekend door alle Jury Voorzitters en de 
Technische Afgevaardigde(n)); 

 

• Een lijst van de Wedstrijdofficiëlen; 
 

• Een inschrijvingslijst van de landen en de disciplines; 
 

• Het Wedstrijdprogramma; 
 

• Een lijst met de namen van medaillewinnaars; 
 

• Een lijst met de medaillewinnende landen; 
 

• Een lijst met nieuwe en geëvenaarde records; en 
 

• De einduitslag in de ISSF standaardvolgorde van de disciplines (Heren – geweer 300 m, 50 m 
en 10 m, pistool 50 m, 25 m en 10 m, hagelgeweer trap, dubbel trap en skeet, lopend doel 50 m 
en 10 m; dames – zelfde volgorde; junior heren – zelfde volgorde; junior dames – zelfde 
volgorde). 

 
6.14.3.1 Deze lijsten moeten de volledige naam van elke atleet vermelden zoals gebruikt voor de ISSF ID     
              Numbers (naam in hoofdletters), volledige eerste voornaam (enkel de eerste letter in hoofdletters),    
              Bib nummers en het land (officiële IOC code). 
 
6.14.3.2 Waar het past moeten in de resultatenlijst de volgende afkortingen gebruikt worden: 

 
DNF Niet geëindigd 
DNS Niet gestart 
DSQ Gediskwalificeerd 
WR Nieuw Wereldrecord 
EWR Geëvenaard Wereldrecord 
FWR Nieuw Finale Wereldrecord 
EFWR Geëvenaard Finale Wereldrecord 
WRJ Nieuw Wereldrecord Junior 
EWRJ Geëvenaard Wereldrecord Junior 
OR Nieuw Olympisch Record 
EOR Geëvenaard Olympisch Record 
FOR Nieuw Finale Olympisch Record 
EFOR Geëvenaard Finale Olympisch Record 
 

6.14.4 De vereiste dat drie afschriften van de officiële resultatenlijst naar het ISSF Hoofdkwartier moeten 
gezonden worden na elk Kampioenschap (Regel 3.7.5.3) mag elektronisch gebeuren door de ISSF 
Officiële Resultatenbezorger. 

 
6.14.5 De Classificatiejury moet het uitmaken van de scores leiden evenals al de verrichtte taken in het 

Classificatiebureau en, wanneer papieren schijven worden gebruikt, aan de 25 m doelenlijn.  Hij 
beslist hoe betwiste schoten worden uitgemaakt, wat hun waarde is en lost alle vragen en 
scoreprotesten op.  De officiële einduitslag moet door een lid van de Classificatie Jury worden 
nagekeken en getekend om zijn juistheid te bevestigen. 

 
6.14.6 Worden EST gebruikt neemt dat elektronische systeem meerdere taken over.  Niettemin moet de 

Classificatiejury de vragen en protesten in verband met de scores oplossen. 
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6.14.7  Alle onregelmatigheden, straffen, missers, haperingen, toegestane extra tijd, herhaalde schoten of   
           reeksen, geannuleerde schoten, etc. moeten duidelijk genoteerd worden op een Verslag van  
           standincident , het Standregister, de printerstrip (of op de schijf of op het scorebriefje wanneer  
           papieren doelen gebruilt worden) door een Baancommissaris en/of een Jurylid.  Afschriften van              
           ingevulde Verslagen van Standincident  (Formulier IR) moeten onmiddellijk overgemaakt worden  
           aanvan het Classificatiebureau.  Aan het eind van elke wedstrijd moet de Classificatiejury de    
           resultaten nakijken om te bevestigen dat alle verrekeningen van haperingen en alle straffen correct   
            zijn genoteerd in de resultatenlijsten. 
 
6.14.8  Aftrek van de score  moet steeds toegepast worden op de reeks waarin de overtreding gebeurde. 

Bij een algemene aftrek moet die toegepast worden op het wedstrijdschot of –schoten met de 
laagste waarde van de eerste reeks van het onderdeel waar de aftrek van toepassing is. 

 
6.14.9  Wanneer een Wereldrecord wordt gevestigd in een ISSF Kampioenschap, moet door de Technische  
           Afgevaardigde een rapport van Procedures voor Nazicht van Wereldrecords (Regel 3.12.3.6,  
           Bijlage R) ingevuld en doorgezonden worden aan het ISSF Hoofdkwartier  
 
6.14.10 Uitmaakprocedures voor Papieren doelen  
 

Wanneer papieren doelen worden gebruikt in de volgende disciplines, moeten deze schijven 
uitgemaakt worden door het Classificatiebureau: 

 

• 10 m, 50 m en 300 m  Geweerdisciplines; 
 

• 10 m en 50 m Pistooldisciplines 
 

• 10 m en 50 m Lopend Doel disciplines; en 
 

• Alle resultaten van die disciplines of doorgangen die uitgemaakt worden op de stand (zowel 
papieren doelen als EST), worden beschouwd als voorlopige resultaten. 

 
6.14.10.1 Alle schijven voor disciplines die door het Classificatiebureau moeten uitgemaakt worden, moeten 

onmiddellijk nadat ze gevuurd werden, onder passende begeleiding in gesloten containers van de 
doelenlijn naar het Classificatiebureau gebracht worden. 

 
6.14.10.2 Wedstrijdschijven van disciplines die door het Classificatiebureau worden uitgemaakt moeten 

genummerd zijn en moeten overeenstemmen met het scorebriefje. Het Classificatiebureau is 
verantwoordelijk voor de juiste nummering van de schijven en moet ze voor aanvang van elke 
discipline nakijken vóór ze worden bezorgd aan de Hoofd Baancommissaris of andere 
Baancommissarissen. 

 
6.14.10.3 In het Classificatiebureau moeten volgende scoreprocedures nagekeken worden door een tweede 

commissaris: 
 

• Uitmaken van de waarde van elk schot; 
 

• Uitmaken en tellen van binnentienen 
 

• Schotwaardes optellen of strafpunten aftrekken; 
 

• De individuele reeksen en het eindtotaal optellen; en 
 

• Elke scheidsrechter moet zijn werkzaamheden waarmerken door zijn initialen aan te brengen op 
de schijf, het scorebriefje of de resultatenlijst. 

 
6.14.10.4 Onafhankelijk van de uitgemaakte resultaten moet de Classificatiejury de 10 beste individuele 

resultaten en de 3 beste ploegresultaten nazien vóór de uiteindelijke resultatenlijst uitgehangen 
wordt. 

 
6.14.11   Uitmaken van de Schotwaarde – Papieren do elen  
 
6.14.11.1 Alle kogelinslagen scoren de hoogste waarde van de scorezone of –ring die door de kogelinslag 

geraakt wordt.  Wanneer een deel van een scorering door de kogelinslag geraakt wordt, moet de 
hoogste waarde van de twee scoringzones worden toegekend.  Dergelijke inslag wordt uitgemaakt  
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hetzij door de kogelinslag, hetzij door een schotmaat die, in de kogelinslag ingebracht, een deel 
van de buitenste rand van de scorering raakt. 

 
Een uitzondering op deze Regel is het scoren van binnentienen op de luchtgeweerschijf  

 
6.14.11.2 De waarde van twijfelachtige treffers moet worden uitgemaakt met een schotmaat of gelijkaardig 

toestel.  Schotmaten moeten altijd worden ingebracht met de schijf in horizontale positie. 
 

6.14.11.3 Wanneer het correcte gebruik van de schotmaat wordt belemmerd door de aanwezigheid van een 
ander schot in de onmiddellijke omgeving, een erg gescheurde kogelinslag of overlappende 
kogelinslagen moet de waarde bepaald worden door middel van een gegraveerde schotmaat uit 
een vlak, doorzichtig materiaal, met de juiste afmetingen.  Dergelijke schotmaat helpt de juiste 
plaats van de kogelinslag en scorering te reconstrueren. 

 
6.14.11.4 Zijn de meningen van twee scheidsrechters over de toe te kennen waarde van een schot 

verschillend, moet onmiddellijk een beslissing van de Jury gevraagd worden. 
 
6.14.11.5 De schotmaat mag slechts éénmaal in een inslag worden ingebracht en enkel door een Jurylid.  

Om deze reden moet het gebruik van een schotmaat door de scheidsrechters worden aangegeven 
op de schijf door het aanbrengen van hun initialen en de toegekende waarde. 

 
6.14.12 Uitmaakprocedures 25m – Papieren doelen 
 

De Jury moet toezien op alle uitmaakprocedures.  Het scoreblad (bijgehouden door de Tweede 
Griffier) moet door de Doelencommissaris en het Doelenlijn Jurylid ondertekend worden.  Dit 
origineel scorebriefje moet op beveiligde wijze naar het Classificatiebureau gezonden worden voor 
nazicht van toevoegingen en definitieve uitmaak. 

 
6.14.12.1 Schuine schoten  
 

• Schoten gevuurd terwijl de schijf in beweging is 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 11,0 mm in 25 m Pistool met centrale percussie; en 

  
• 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. 

 
6.14.12.2 Zodra de Doelencommissaris het sein krijgt dat de stand veilig is, moeten de doelen voorgedraaid     
                worden.  De Doelencommissaris, samen met minstens één Jurylid, moeten de waarde van de         
                treffers aanduiden op elke schijf en ze met luide stem meedelen aan de Griffier op de vuurlijn.  De    
                Griffier noteert ze op het standverslag en/of op het kleine scorebord bij zijn tafel.  De Tweede    
                Griffier moet de Doelencommissaris vergezellen en noteert de waarde van de schoten op een    
                scorebriefje.  De plaats en waarde van het schot op de schijf moeten aan de atleet en de    
                toeschouwers als volgt worden aangeduid: 
 

• Met gekleurde schijfjes voor de discipline 25 m Snelvuurpistool.  Deze schijfjes moeten een 
doormeter hebben van 30 tot 50 mm.  Ze moeten aan één zijde rood gekleurd zijn en aan de 
andere wit.  Door het midden van de schijf moet een as zitten die aan beide zijden ongeveer 5 
mm dik is en 30 mm lang.  Na elke reeks van vijf (5) schoten en nadat de schotwaardes 
werden bepaald en afgeroepen, moeten de schijfjes door de Doelencommissaris in de 
schotinslagen geplaatst worden; 

 
• Een tien moet worden aangeduid met de rode zijde naar de atleet.  Waarden kleiner dan tien 

moeten worden aangeduid met de witte zijde naar de atleet. Nadat de treffers op die manier 
aangeduid zijn moet het totaal van de reeks op het scorebord naast de vuurlijn vermeld worden 
en genoteerd worden door de Tweede Griffier.  Het totaal van de reeks moet ook afgeroepen 
worden.  Daarna moeten de schijfjes verwijderd worden en de schijven afgeplakt; 

 

• Bij de disciplines 25 m Standaardpistool, 25 m Pistool en 25 m Pistool met centrale percussie 
worden schotwaardes en –inslagen aangeduid met een aanwijsstok met een handvat van  
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ongeveer 300 mm lengte en aan een eind  een kleine schijf van 30 tot 50 mm diameter, rood     
gekleurd aan één zijde, wit aan de andere.  De schijf moet over de kogelinslag(en) geplaatst   
worden, in de tienring met de rode zijde naar de atleet, terwijl de Doelencommissaris de 
waarde van het schot afroept.  Voor schoten met een kleinere waarde dan tien, moet de witte 
zijde getoond worden.  Wanneer een reeks van vijf schoten naar eenzelfde schijf gevuurd 
worden moeten de waarden worden afgeroepen beginnend met de tienen.  Het totaal van de 
reeks moet worden afgeroepen nadat alle schoten individueel werden aangegeven; en 

 
• Proefschoten moeten worden aangegeven en genoteerd. 

 
6.14.12.3 De Doelencommissaris en de Baancommissaris moeten nakijken of de resultaten op het scorebord       
                dezelfde zijn als deze genoteerd aan de Doelenlijn.  Indien er enig meningsverschil is aangaande    
                het noteren van een schotwaarde moet de zaak onmiddellijk beslecht worden. 
 
6.14.12.4 Zodra de schoten aangeduid en genoteerd zijn: 
 

• Moeten de schijven afgeplakt worden en klaargemaakt worden voor de volgende reeks 
(discipline Snelvuurpistool en Snelvuuronderdelen); of 

 
• De schijven moeten vervangen worden en de Schaduwschijven afgeplakt of vervangen voor de 

volgende reeks; of 
 

• De schijven en de schaduwschijven moeten worden verwijderd en vervangen door nieuwe 
schijven voor de volgende atleet. 

 
6.14.12.5 Alvorens de stand te verlaten moet de atleet het volledig ingevulde scorebriefje ondertekenen      
                 naast de totaalscore om zijn score te bevestigen.    
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6.15 GELIJKE SCORES 
 
6.15.1 Individuele gelijke scores in 300m, 50m, 25m  en 10m disciplines 
 

Alle gelijke scores voor 300m, 50m, 25m en 10m disciplines zullen opgeheven worden door 
torpassing van de volgende Regels: 

 
• Het hoogste aantal binnentienen; 

 
• De hoogste score in de laatste reeks van tien (10) schoten, achteruit tellend met reeksen van 

tien schoten, in ringscores (geen binnentienen of decimalen)  tot de gelijke score opgeheven is; 
 

• Indien de gelijke score nog niet opgeheven is worden de waarden schot per schot vergeleken, 
met gebruik van binnentienen (vb. Een binnentien heeft meer waarde dan een tien die geen 
binnentien is), te beginnen met het laatste schot, dan het voorlaatste schot, enz.;     

 
• Indien de gelijke score nog niet opgeheven is, en EST wordt gebruikt, worden de waarden 

schot per schot vergeleken, met gebruik van decimale ringscores, te beginnen met het laatste 
schot, dan het voorlaatste schot, enz.;     

 
• Indien de gelijke score nog niet opgeheven is moet aan de atleten dezelfde plaats worden 

toegekend en moeten in alfabetische volgorde volgens familienaam van de atleet geplaatst 
worden,tenzij er een gelijke score is voor deelname aan de Finales; en 

 
• INDIEN DECIMALE UITMAAK WORDT GEBRUIKT voor disciplines 10m Luchtgeweer of 50m 

Geweer Liggend in de Eliminatie of de Kwalificatie, moeten gelijke scores opgeheven worden 
door de laatste reeks van tien schoten, enz. (decemale uitmaak) daarna schot per schot 
vergeleken, met gebruik van decimale ringscores, te beginnen met het laatste schot, dan het 
voorlaatste schot, enz..     

 
6.15.2   Wedstrijden 25m zonder finales 
 

• Indien twee atleten gelijke scores hebben voor de eerste drie plaatsen moet dit beslist worden 
door een shoot-off (verloop van de shoot-off: zie Regels voor shoot-off bij 25m disciplines); en 

 
• Wanneer meerdere atleten gelijke scores hebben voor meer dan één ereplaats, zal eerst de 

gelijke score voor de laagste plaats opgeheven worden, gevolgd door de volgende hogere 
ereplaats, tot alle gelijke scores opgeheven zijn. 

 
6.15.3     Hagelgeweer 
 
6.15.4     Lopend doel 
 
6.15.5     Gelijke scores bij Olympische discipline s met Finales 
 

Bij een gelijke score in de Kwalificatieronde voor deelname aan de Finales, zal de gelijke score 
opgeheven worden door Regel 6.15.1 

 
16.15.6   Shoot-offs voor Gelijke scores bij 25m di sciplines zonder Finales 
 
 Atleten met gelijke scores wordt door lottrekking door de Jury een nieuw schietpunt toegewezen op 

de Kwalificatiestand.  Indien meerdere atleten een gelijke score hebben dan er doelengroepen 
beschikbaar zijn zal de volgorde van vuren eveneens door lottrekking bepaald worden.   

 
6.15.6.1  Shoot-offs: Voorbereidingstijd twee (2) minuten  
   

Discipline Proefreeksen Shoot-off reeksen 
25m Snelvuurpistool één (1) reeks in vier (4) sec één (1) reeks in vier (4) sec 

25m Sportpistool 
25m Zwaarkaliber Pistool 

Één (1) reeks van vijf (5) 
schoten snelvuur 

Één (1) reeks van vijf (5) 
schoten snelvuur 

25m Standaardpistool Vijf (5) proefschoten in 150  sec één (1) reeks in tien (10) sec 
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6.15.6.2   In geval van verdere gelijke scores  moet een tweede shoot-off, bestaande uit één reeks, 
geschoten worden.  Indien de gelijke score nog niet opgeheven is wordt de shoot-off verdergezet 
tot alle gelijke scores opgeheven zijn. 

 
6.15.7     Gelijke ploegenscores 
 

Gelijke ploegenscores moeten beslist worden door het optellen van de resultaten van alle 
ploegleden en de procedures volgend voor het opheffen van individuele gelijke scores.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 63 

 
 
6.16        PROTESTEN EN BEROEPEN 
 
6.16.1   Alle Protesten en Beroepen moeten behandeld worden overeenkomstig de ISSF Regels.  
 
6.16.2     Schriftelijke Protesten en Beroepen moeten gesteld worden op het ISSF Protestformulier  (zie 

Protestformulier in 6.18). 
 
6.16.3     Een Protestkost  moet als volgt worden betaald  
 

• Protest: Euro 50.00; 
 

• Beroep tegen een Protestbeslissing: Euro 100.00; 
 

• De Protestkost is verschuldig van zodra een ingevuld Protestformulier aan een Jurylid wordt 
overhandigd en moet zo snel mogelijk betaald worden aan het Jurylid of het Organiserend 
Comité; en 

 
• De kosten voor het Protest moeten terugbetaald worden indien het Protest of het Beroep 

gegrond wordt bevonden, of worden ingehouden door het Organiserend Comité indien het 
Protest of het Beroep wordt afgewezen.   

 
6.16.4   Mondelinge klachten   
 
6.16.4.1  Elke atleet of ploegverantwoordelijke heeft het recht om tegen de wedstrijdomstandigheden, een 

beslissing of een daad onmiddellijk en verbaal te protesteren bij een Scheidsrechter, een 
Baancommissaris of een Jurylid.  Dergelijke protesten mogen geuit worden in volgende zaken en 
de protestkosten worden eisbaar: 

 
• een atleet of ploegverantwoordelijke oordeelt dat de ISSF Regels of het wedstrijd-programma 

niet gevolgd werden door de wedstrijdleiding; 
 

• een atleet of ploegverantwoordelijke is het niet eens met een beslissing of handeling van een 
wedstrijdverantwoordelijke, een Scheidsrechter, een Baancommissaris of een Jurylid; 

 
• een atleet werd gehinderd of gestoord door een andere atleet of atleten, wedstrijdverantwoor-

delijke(n), toeschouwer(s), mediaperso(o)n(en) of andere perso(o)n(en) of oorza(a)k(en); 
 

• een atleet werd gedurende langere tijd opgehouden door een defect aan de standuitrusting, het 
ophelderen van onregelmatigheden of een andere oorzaak; en 

 
• een atleet ondervond onregelmatigheden betreffende schiettijden, inbegrepen te korte 

schiettijden 
 
6.16.4.2  Scheidsrechters, Baancommissarissen en Juryleden moeten verbale protesten onmiddellijk in 

overweging nemen.  Ze mogen onmiddellijk maatregelen treffen om de toestand te verhelpen of 
het protest voor beslissing overmaken aan de volledige Jury.  In dergelijke gevallen mag een 
Scheidsrechter, Baancommissaris of Jurylid het schieten tijdelijk stilleggen 

 
6.16.5     Schriftelijke klachten 
 

Elke atleet of ploegverantwoordelijke die niet akkoord  gaat met de actie of de getroffen beslissing 
ten gevolge een mondeling protest , mag een schriftelijk protest indienen bij de Jury.  Elke atleet 
of ploegverantwoordelijke heeft ook het recht een schriftelijk protest  in te dienen zonder een 
mondeling protest te uiten.  Alle schriftelijke protesten moeten ten laatste 20 minuten na het 
voorval ingediend zijn bij een lid van de toepasselijke Jury en de klachtkosten worden eisbaar.  

 
6.16.6     Scoreklachten 

 
Beslissingen van de Classificatiejury aangaande de waarde van een schot of schoten of het aantal 
schoten op een schijf zijn definitief en niet vatbaar voor beroep. 
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6.16.6.1   Protesttijd  
 

Alle protesten tegen scores of resultaten moeten ingediend zijn ten laatste 10 minuten  nadat de 
voorlopige resultaten op het Scorebord vermeld zijn (Regel 6.4.2).  Het tijdstip waarop de 
protesttijd eindigt moet op het Scorebord vermeld worden, wanneer de voorlopige resultaten op het 
Scorebord gezet worden.  De plaats waar een protest kan ingediend worden moet in het officiële 
programma vermeld zijn. 

 
 
6.16.6.2   EST Scoreprotesten 
 

Wanneer een atleet de waarde van een schot betwist op een EST, wordt een protest enkel 
aanvaard indien het wordt geuit vóór het volgende schot of de volgende reeks wordt gevuurd (25m 
disciplines)) of, binnen de drie (3) minuten na het laatste schot, niettemin is deze vereiste niet van 
toepassing in geval van defect van de papierstrook of de rubberband of een ander defect van de 
doelen. 

 

• Indien een protest wordt geuit over de waarde van een schot zal de atleet verzocht worden een 
ander schot te vuren bij het einde van de wedstrijd, zodat dit extraschot kan toegekend worden 
indien protest gegrond wordt bevonden en de juiste waarde van het betwiste schot niet kan 
uitgemaakt worden; 

 

• Indien de Classificatiejury besluit dat een betwist schot scoort binnen twee (2) decimale ringen 
van de waarde van een aangeduid schot, moet het protest niet aanvaard worden; 

 

• Indien een protest wordt geuit over de waarde van een schot, ander dan nul, of het niet 
registreren, niet weerhouden wordt, wordt een aftrek van twee (2) punten op de score van het 
betwiste schot toegepast en moeten de klachtkosten betaald worden; 

 

• De ploegleider of de atleet heeft het recht het besluit over het betwiste schot te kennen; en 
 

• Scoreprotesten betreffende de waarde of het aantal schoten zijn niet toegelaten in 
Finales(Regel 6.17.1.6). 

 
6.16.6.3   Protesten bij Papieren doelen 
 

• Indien papieren doelen gebruikt worden, mag een atleet of ploegleider die meent dat een schot 
onjuist werd uitgemaakt of genoteerd die score betwisten, uitgezonderd voor beslissingen over 
schotwaardes, bepaald door gebruik van een schotmaat, die definitief zijn en niet vatbaar voor 
protest. Een protest kan enkel worden geuit voor een specifiek schot.  Indien andere schoten 
worden betwist moeten afzonderlijke kosten betaald worden; 

 

• Scoreprotesten mogen enkel worden gemaakt voor scores die zijn uitgemaakt zonder gebruik 
van een schotmaat of wanneer blijkbaar fouten zijn gemaakt bij het invullen van de 
resultatenlijst of het scorebriefje; 

 

• De protestkosten moeten betaald worden wanneer het protest wordt geuit; en 
 

• Indien papieren doelen gebruikt worden en uitgemaakt worden in het Classificatiebureau heeft 
de ploegleider of de atleet het recht de betwiste inslag(en) te zien, maar het is hem niet 
toegelaten de schijven aan te raken. 

 
6.16.7     Beroepen 
 

Indien een beslissing van de Jury betwist wordt, kan de zaak in beroep worden voorgelegd aan de 
Jury van Beroep, uitgezonderd beslissingen van de Protestjury voor Finales (6.17.1.10) die niet 
vatbaar zijn voor beroep. .  Dergelijke beroepen moeten schriftelijk door de ploegleider of een 
vervanger worden ingediend binnen 30 minuten nadat de beslissing van de Jury bekend gemaakt 
werd.  De beslissing van de Jury van Beroep  is definitief . 

 
6.16.8     Afschriften van alle beslissingen  aangaande schriftelijke protesten en beroepen moeten door de 

Technische Afgevaardigde(n), samen met het Eindverslag, naar het ISSF Secretariaat Generaal 
gezonden worden voor beoordeling door de toepasselijke Sectie en de Technische Commissies. 
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6.17        FINALES IN OLYMPISCHE GEWEER- EN PISTOO LDISCIPLINES 
 
6.17.1 Algemene Wedstrijdprocedures voor Finales 
 
6.17.1.1 Kwalificatie voor de finales . Het volledige programma (Regel 3.3.2) moet geschoten worden in 

elke Olympische wedstrijd als een Kwalificatie voor de finales. De acht (8) hoogstgeklasseerde 
atleten in de Qualificatie gaan door naar de Finale, behalve voor 25m Snelvuurpistool Heren, waar 
de zes (6) hoogst-geklasseerde deelnemers doorgaan. 

 
6.17.1.2 Startposities en Bib Nummers .  De startplaatsen worden toegekend overeenkomstig de volgorde 

van de atleten in de Qualificatie en nieuwe Bib Nummers (1 – 8 of 1 – 6) worden toegekend.  De 
schietpunten moeten als A – B – C – D – E – F – G – H gemerkt worden.  De reservedoelen 
moeten gemerkt worden als R1 en R2. 

 
6.17.1.3 Aanmeldings- en Starttijd .  De Starttijd voor Finales is wanneer de HBC de bevelen begint te 

geven voor het eerste WEDSTRIJDSCHOT of reeks.  Atleten moeten zich aanmelden in de 
Voorbereidingszone voor Finales tenminste 30 minuten voor de Starttijd.  Een aftrek van twee (2) 
punten/treffers zal worden toegepast op de score van het eerste WEDSTRIJDSCHOT of eerste 
reeks wanneer de ateleet zich niet tijdig aanmeldt.  Atleten moeten zich aanbieden met hun 
uitrusting en inbegrepen voldoende munitie om een Finale te voltooien, wedstrijdkledij en een 
nationaal uniform gepast om te dragen bij de Prijsuitreiking.  De Jury moet bevestigen dat alle 
Finalisten aanwezig zijn en dat hun namen en naties juist genoteerd zijn in het resultatensysteem 
en op de scoreborden.  Jury’s moeten uitrustingscontroles voltooien tijdens de aanmeldingstijd, zo 
snel mogelijk nadat de atleet zich aanbiedt. 

  
6.17.1.4 Late Aanmelding .  Een finalist die zich niet aanbiedt in de Voorbereidingszone binnen de tien min. 

na de Aanmeldingstijd mag niet starten en zal genoteerd worden als de eerste geëlimineerde atleet 
en als DNS vermeld worden.  Indien een finalist zich niet aanbiedt, zal de eerste eliminatie 
aanvangen met de zevende plaats, of de vijfde plaats bij een 25m Snelvuurpistool Heren Finale. 

 
6.17.1.5 Scores .  Kwalificatiescores geven een atleet recht op een plaats in de Finale, maar worden niet 

overgenomen.  Finalescores beginnen van nul (0) overeenkomstig deze regels.  Een aftrek of straf 
moet toegepast worden op de score van het eerste WEDSTRIJDSCHOT of de eerste reeks waar 
de overtreding werd begaan. Een score minder dan nul wordt niet genoteerd (vb; 3 – 1 punt aftrek 
= 2, 0 – 1 punt aftrek = 0). 

 
6.17.1.6 Haperingen, 10m en 50m Finales .  Indien een atleet een GELDIGE HAPERING heeft (Regel 

6.13.2) bij een enkel schot, zal een maximum van een (1) minuut worden toegekend om de 
hapering te herstellen of het wapen te vervangen, waarna de atleet zal opgedragen worden het 
schot opnieuw te vuren.  Indien een atleet een GELDIGE HAPERING inroept (Regel 6.13.2) bij een 
3-schot reeks of een 5-schot reeks, en de hapering kan worden hersteld of het wapen kan worden 
vervangen binnen een (1) minuut wordt elk gevuurd schot van die reeks toegekend en de atleet 
mag de reeks voortzetten met een bijkomende tijd gelijk aan de nodige tijd om de hapering te 
herstellen, maar niet meer dan een (1) minuut. 

 
6.17.1.7 Scoreprotesten .  Scoreprotesten over de waarde of het aantal schoten zijn niet toegelaten bij 

Finales. 
 
6.17.1.8 EST Klachten .  Indien een atleet klaagt dat zijn doel een schot niet registreert tijdens de 

proefschoten, zal de atleet opgedragen worden een ander schot op dat doel te vuren.  Wordt dit 
schot geregistreerd zal de Finale worden voortgezet.  Indien dat schot niet geregistreerd wordt of 
indien er een klacht is dat een papierstrook of rubberband niet voortschrijdt, moet de HBC het 
bevel “STOP ... UNLOAD ” geven voor alle finalisten en de atleet met het defecte doel moet 
verplaatst worden naar een reservepunt of het defecte doel moet hersteld of vervangen worden.  
Zodra de atleet een werkend doel heeft zal de HBC alle finalisten twee (2) minuten 
voorbereidingstijd toekennen en dan de Voorbereidings- en Proefschotentijd voor die Finale 
herstarten.  Na het aanvatten van de bevelen voor het eerste WEDSTRIJDSCHOT of de eerste 
reeks, mogen geen verdere klachten voor slecht werkende doelen gemaakt worden.  Indien er een 
protest is betreffende een onverwachte nul (0) moet de Wedstrijdjury bepalen welke maatregelen 
moeten getroffen worden. 

 
6.17.1.9 Uitrusting van de Finalestand .  Finalestanden moeten uitgerust zijn met een LCD scorebord 

systeem, een voor de finalisten zichtbare aftelklok en een omroepsysteem.  Stoelen moeten         
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voorzien zijn voor de Juryleden van dienst, de Baancommissarissen, de trainers en de afgevallen 
atleten. 

 
6.17.1.10 Finale Officiëlen .  Het leiden van en het toezicht op Finales zal gebeuren door het volgende 

personeel: 
 

• HBC.  Een ervaren Hoofd Baancommissaris met een ISSF A of B licensie moet de Finales            
   leiden; 

 
• Wedstrijdjury .  De Wedstrijdjury zal toezicht houden op de leiding van de Finales.  De 

Juryvoorzitter moet zichzelf of een Jurylid aanduiden als Leidend Jurylid; 
 

• Classificatiejury .  Een lid van de Classificatiejury moet aanwezig zijn om toezicht te houden 
over de verwerking van de Finaleresultaten; 

 
• Protestjury voor Finales .  Een lid van de Jury van Beroep, het Leidend Jurylid en een ander 

lid van de Wedstrijdjury, zoals aangeduid door de Technische Afgevaardigde en de Voorzitter 
van de Jury, zullen beslissen over eventuele protesten tijdens de Finales; beroepen zijn niet 
toegelaten; 

 
• Baancommissaris (BC) .  Een ervaren Baancommissaris zal de HBC bijstaan bij het nakijken 

van van wapens op veiligheid en het behandelen van ingeroepen haperingen tijdens Finales; 
 

• Technische Commissaris(sen) .  De Officiële Resultatenbezorger duidt de Technische 
Commissaris(sen) aan voor de voorbereiding en de bediening van de EST en de grafische 
voorstelling van de resultaten en om te overleggen met de Jury’s aangaande alle technische 
problemen; en 

 
• Omroeper .  Een officieel aangeduid door ISSF of het Organiserend Comité zal samenwerken 

met de HBC en zal verantwoordelijk zijn voor de voorstelling van de Finalisten, het 
aankondigen van de scores en het verstrekken van informatie aan de toeschouwers. 

 
6.17.1.11 Voorstelling van de Finalisten .  Na de Proefschotentijd of –reeksen, moeten alle finalisten hun 

wapens neerleggen en zich naar het publiek draaien, uitgezonderd dat in Geweer 3 Houdingen 
Finales de atleten in hun houding mogen blijven.  De Omroeper zal de finalisten voorstellen met 
het geven van de naam, de natie en een korte informatie van elke Finalist.  De Omroeper zal 
eveneens de HBC en het Leidend Jurylid voorstellen. 

 
6.17.1.12 Finaleprocedures en Regels .  De ISSF Algemene Technische Regels of Techniche Regels voor 

elke discipline moeten toegepast worden in alle gevallen die niet in deze Regel (6.17) voorzien zijn. 
Opmerking: Tijden in deze regels vermeld zijn richt lijnen.  Voor de correcte tijden, zie het 
document “Bevelen en aankondigingen voor Finales” d at verkrijgbaar is bij het ISSF 
Hoofdkwartier.   

 
6.17.1.13 Voorstelling van de medaillewinnaars .  Nadat de HBC “RESULTS ARE FINAL ” aangeeft zal de 

Omroeper de medaillewinnaars onmiddellijk bekendmaken door de aankondiging:  
                

“THE GOLD MEDAL WINNER, WITH A TOTAL SCORE OF (SCORE ), FROM (NATION), IS 
(NAME)” 

  

“THE SILVER MEDAL WINNER, WITH A TOTAL SCORE OF (SCO RE), FROM (NATION), IS 
(NAME)” 

  

“THE BRONZE MEDAL WINNER, WITH A TOTAL SCORE OF (SCO RE), FROM (NATION), IS 
(NAME)” 
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6.17.2 FINALES – 10m LUCHTGEWEER EN LUCHTPISTOOL HE REN EN DAMES, 50m PISTOOL 
HEREN, 50m GEWEER HEREN LIGGEND 

 

VERLOOP VAN DE 
FINALES 

De Finales bestaan uit twee (2) reeksen van drie (3) WEDSTRIJD- 
schoten, elk gevuurd in een tijd van 150 sec. per reeks of 100 sec. 
per eeks voor 50m Geweer Liggend (3 + 3 schoten).  Dit wordt 
gevolgd door veertien (14) individuele WEDSTRIJDSCHOTEN elk 
gevuurd op bevel in een tijd van 50 sec. of 30 sec. voor 50m Geweer 
Liggend.  Eliminatie van de finalisten met de laagste score begint na 
het achtste schot en gaat verder na elke twee schoten tot de gouden 
en zilveren medailles beslist zijn.  Er is een totaal van twintig (20) 
Finaleschoten. 

UITMAAK 

De uitmaak bij Finales wordt gedaan in tienden (decimaal) voor het 
respectievelijke doel.  Samengevoegde totaalscores in Finales 
maken de uiteindelijke rangschikking uit, met gelijke scores 
opgeheven overeenkomstig de shoot-off uitmaak. 
Aftrek(ken) voor overtredingen die voorkwamen voor het eerste 
WEDSTRIJDSCHOT zullen toegepast worden op de score van het 
eerste WEDSTRIJDSCHOT.  Aftrekken voor andere straffen zullen 
toegepast worden op de score van het schot waar de overtreding is 
gebeurd. 

TIJD VOOR HET 
OPSTELLEN VAN DE 

UITRUSTING 
 

20 min. vooraf 

Atleten of trainers van atleten moeten hun wapens en uitrusting op 
de schietpunten mogen plaatsen ten laatste 20 min. voor de Starttijd.  
Wapenkoffers en uitrustingsverpakkingen mogen niet op de 
schietpunten gelaten worden. 

GEWEER 
VOORBEREIDING 

 
18 min. vooraf 

 

De HBC zal de atleten achttien (18) minuten voor de starttijd naar de 
vuurlijn roepen met het bevel “ATHLETES TO THE LINE ”.  De 
atleten moeten vollediggekleed, met ritssluitingen dicht en vesten 
dichtgeknoopt van het verzamelpunt voor de Finales naar het FOP 
stappen.  Zij mogen hun geweren manipuleren, hun houding 
aannemen en mikoefeningen doen, maar zij mogen de 
veiligheidsvlaggen niet verwijderen, noch droogvuren. 
Na twee (2) min. zal de HBC de gecombineerde Voorbereidings- en 
Proefschotentijd starten met het bevel “EIGHT MINUTES 
PREPARATION AND SIGHTING TIME ... START ”.   
Gedurende deze tijd mogen de finalisten ongelimiteerd droogvuren 
of proefschoten vuren. 
30 sec. voor het einde van de Voorbereidings- en Proefschotentijd 
zal de HBC het bevel “30 SECONDS” geven. 
Na acht (8) minuten zal de HBC het bevel “STOP ... UNLOAD ” 
geven. 
Gedurende het proefschieten worden geen scores omgeroepen. 
Na de bevelen “STOP ... UNLOAD ” moeten de Finalisten hun 
geweren ontladen, de veiligheidsvlag inbrengen, ze neerleggen of op 
de tafel plaatsen en zich met hun aangezicht naar de toeschouwers 
draaien voor de voorstelling.  Een Baancommissaris moet nagaan of 
de grendels open zijn met een ingebrachte veiligheidsvlag. 

PISTOOL 
VOORBEREIDING 

 
13 min. vooraf 

 

De HBC zal de atleten dertien (13) minuten voor de starttijd naar de 
vuurlijn roepen met het bevel “ATHLETES TO THE LINE ”.  De 
atleten moeten vollediggekleed, met ritssluitingen dicht en vesten 
dichtgeknoopt van het verzamelpunt voor de Finales naar het FOP 
stappen.  Zij mogen hun geweren manipuleren, hun houding 
aannemen en mikoefeningen doen, maar zij mogen de 
veiligheidsvlaggen niet verwijderen, noch droogvuren. 
Na twee (2) min. zal de HBC de gecombineerde Voorbereidings- en 
Proefschotentijd starten met het bevel “FIVE MINUTES 
PREPARATION AND SIGHTING TIME ... START ”.   
Gedurende deze tijd mogen de finalisten ongelimiteerd droogvuren 
of proefschoten vuren. 
30 sec. voor het einde van de Voorbereidings- en Proefschotentijd 
zal de HBC het bevel “30 SECONDS” geven. 
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VOORSTELLING VAN 
DE FINALISTEN 

 
5 min. vooraf 

Nadat de wapens van de atleten nagekeken zijn zal de Omroeper de 
atleten, de HBC en het Leidend Jurylid voorstellen overeenkomstig 
Regel 6.17.1.11. 

LAATSTE 
PROEFSCHOTENTIJD 

(ENKEL GEWEER) 

Onmiddellijk na de voorstelling zal de HBC het bevel “TAKE YOUR 
POSITIONS” geven.  Na 30 sec. geeft de HBC het bevel “LAATSTE 
PROEFSCHOTENTIJD ... START ”. 
Bij 30 sec. voor het einde van de proefschotentijd, geeft de HBC het 
bevel “30 SECONDS”. 
Na twee (2) min. geeft de HBC het bevel “STOP”.  De Technische 
Commissaris moet op dit moment de doelen vrijmaken voor het 
wedstrijdvuren. 

LAATSTE 
VOORBEREIDINGSTIJD 

(ENKEL PISTOOL) 

Onmiddellijk na de voorstelling zal de HBC het bevel “TAKE YOUR 
POSITIONS” geven.  De doelen moeten vrijgemaakt worden voor 
WEDSTRIJDSCHOTEN. 
Na 60 sec. zal de HBC aanvangen met de bevelen voor de eerste 
WEDSTRIJDREEKS. 

1ste. WEDSTRIJD- 
ONDERDEEL 

 
2 x 3 schoten 

 
Tijdslimiet: 150 sec. 

(100 sec. voor liggend)    
voor elke reeks 

 
 
 
 
 

Wedstrijdvuren begint 
op 0:00 min. 

De HBC geeft het bevel “FOR THE FIRST COMPETITION SERIES 
... LOAD ”.  Na 5 sec. geeft de HBC het bevel “START”. 
De Finalisten hebben 150 sec. (100 sec. voor liggend) om drie (3) 
schoten te vuren.  Een aftelklok die de resterende tijd in seconden 
weergeeft moet getoond worden op de monitoren van de finalisten.  
Indien geen aftelklok voor elke finalist zichtbaar is op het schietpunt 
moet de HBC “TEN” en “FIVE” aankondigen om de resterende tijd in 
elke reeks aan te geven. 
Bij 150 sec. (100 sec. voor liggend) of nadat alle finalisten drie 
schoten gevuurd hebben, geeft de HBC het bevel “STOP”. 
Onmiddellijk na het bevel “STOP” geeft de Omroeper gedurende 15 
– 20 sec. commentaar over de huidige rangschikking van de atleten 
en opmerkelijke scores.  Individuele schotwaardes worden niet 
aangekondigd. 
Onmiddellijk nadat de Omroeper klaar is geeft de HBC het bevel 
“FOR THE NEXT COMPETITION SERIES ... LOAD ”. 
Na 5 sec. geeft de HBC het bevel “START”. 
Bij 150 sec. (100 sec. voor liggend) of nadat alle finalisten drie 
schoten gevuurd hebben, geeft de HBC het bevel “STOP”.  De 
Omroeper zal opnieuw de atleten en hun scores becommentariëren 
en uitleggen dat afzonderlijke schoten aanvangen en dat na elk 
tweede schot de laagst geklasseerde finalist geëlimineerd wordt. 
 

2de. WEDSTRIJD- 
ONDERDEEL 

 
Afzonderlijke schoten 

 
14 x 1 schot 

 
Tijdslimiet: 50 sec. 

(30 sec. voor liggend)       
voor elk schot 

Onmiddellijk nadat de Omroeper klaar is geeft de HBC het bevel 
“FOR THE NEXT COMPETITION SERIES ... LOAD ”. 
Na 5 sec. geeft de HBC het bevel “START”. 
De Finalisten hebben 50 sec.(30 sec. voor liggend) om elk schot te 
vuren. 
Bij 50 sec.(30 sec. voor liggend) geeft de HBC het bevel “STOP” en 
de Omroeper zal de Finalisten en hun scores becommentariëren. 
Onmiddellijk nadat de Omroeper klaar is geeft de HBC het bevel 
“FOR THE NEXT COMPETITION SERIES ... LOAD ”. 
Na 5 sec. geeft de HBC het bevel “START”. 
Dit gedeelte gaat door tot een totaal van 20 schoten, 14 afzonderlijke 
schoten inbegrepen, gevuurd zijn.  Na het 20ste. schot zal de HBC 
het bevel “STOP ... UNLOAD ” geven.   
Een Baancommissaris moet nagaan of de schuiven open zijn met 
een ingebrachte veiligheidsvlag.  

 Na vijf (5) minuten zal de HBC het bevel “STOP ... UNLOAD ” geven. 
Gedurende het proefschieten worden geen scores omgeroepen. 
Na de bevelen “STOP ... UNLOAD ” moeten de Finalisten hun 
pistolen ontladen, de veiligheidsvlag inbrengen, ze neerleggen of op 
de tafel plaatsen en zich met hun aangezicht naar de toeschouwers 
draaien voor de voorstelling.  Een Baancommissaris moet nagaan of 
de schuiven open zijn met een ingebrachte veiligheidsvlag. 
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ELIMINATIES 

Nadat alle Finalisten acht (8) schoten hebben gevuurd, wordt de 
laagst geklasseerde atleet geëlimineerd (8ste. plaats).  De laagst 
geklasseerde finalisten worden als volgt verder geëlimineerd: 
Na 10 schoten – 7de. plaats 
Na 12 schoten – 6de. plaats 
Na 14 schoten – 5de. plaats 
Na 16 schoten – 4de. plaats 
Na 18 schoten – 3de. plaats (de bronzen medaille winnaar is beslist) 
Na 20 schoten – 2de. en 1ste. plaats (de zilveren en gouden 
medaillewinnaars zijn beslist) 
Een finalist die geëlimineerd is moet zijn geweer of pistool ontladen,  
een veiligheidsvlag inbrengen, het neerleggen en terugtreden van 
het schietpunt. 
Een Baancommissaris moet nagaan of het wapen veilig is.   

GELIJKE SCORES 

Indien er een gelijke score is voor het elimineren van de laagst 
geklasseerde atleet, zullen de atleten met gelijke scores bijkomende 
afzonderlijke schoten vuren tot de gelijke score opgeheven is. 
Voor het vuren van de schoten voor het opheffen van de gelijke 
score zal de HBC onmiddellijk de familienamen van de atleten met 
gelijke scores en hen bevelen de schoten voor het opheffen van de 
gelijke score te vuren volgens de normale schietprocedure.   
De Omroeper zal geen commentaar leveren voor de gelijke score 
opgeheven is. 

AFRONDEN VAN DE 
FINALES 

Nadat de twee (2) overblijvende finalisten hun 20ste. schot gevuurd 
hebben en indien er geen gelijke scores of protesten zijn, verklaart 
de HBC dat de “RESULTS ARE FINAL ” 
De Omroeper zal onmiddellijk de winnaars van de gouden, zilveren 
en bronzen medaille bekendmaken (Regel 6.17.1.13). 
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6.17.3 FINALES – 50m GEWEER 3 HOUDINGEN HEREN EN DA MES 
 

VERLOOP VAN DE 
FINALES 

De Finales bestaan uit 15 WEDSTRIJDSCHOTEN in elke houding, 
geknield, liggend en staand en in die volgorde gevuurd.  De Finale 
vangt aan met 3 x 5 schoten geknield in een tijd van 200 sec. per 
reeks.  Na zeven (7) minuten om van houding te wisselen en 
Proefschieten, vuren de finalisten 3 x 5 schoten liggend in een tijd 
van  150 sec. per reeks. Na negen (9) minuten om van houding te 
wisselen en Proefschieten, vuren de finalisten 2 x 5 schoten staand 
in een tijd van  250 sec. per reeks.  De twee laagst geklasseerde 
finalisten worden geëlimineerd na 10 (2 x 5) schoten staand.   
De Finale gaat verder met vijf (5) afzonderlijke schoten staand, elk in 
50 sec. waarbij de laagst geklasseerde atleet na elk schot 
geëlimineerd wordt tot twee atleten overblijven om het laatste schot 
te vuren en de gouden medaille te betwisten.  Er zijn in totaal 45 
Finaleschoten. 

UITMAAK 

De uitmaak wordt gedaan in tienden (decimaal) voor het 
respectievelijke doel.  Samengevoegde totaalscores in Finales 
maken de uiteindelijke rangschikking uit, met gelijke scores 
opgeheven overeenkomstig de shoot-off uitmaak. 
Aftrek(ken) voor overtredingen die voorkwamen voor het eerste 
wedstrijdschot zullen toegepast worden op de score van het eerste 
wedstrijdschot.  Aftrekken voor andere straffen zullen toegepast 
worden op de score van het schot waar de overtreding is gebeurd. 

TIJD VOOR HET 
OPSTELLEN VAN DE 

UITRUSTING 
 

20 min. vooraf 

Atleten of trainers van atleten moeten hun wapens en uitrusting op 
de schietpunten mogen plaatsen ten laatste 20 min. voor de Starttijd.  
Wapenbijhorigheden en uitrusting nodig om van houding te wisselen 
moeten in één houder worden bewaard (maximale afmetingen TBD) 
die op het schietpunt van de atleet blijft gedurende de Finales.  
Wapenkoffers en uitrustingsverpakkingen mogen niet op de 
schietpunten gelaten worden. 

VOORBEREIDING EN 
PROEFSCHIETEN 

 
KNIELENDE HOUDING 

 
5min. 

 
 

Start 12 min. vooraf 
 

De HBC zal de atleten twaalf (12) minuten voor de starttijd naar de 
vuurlijn roepen met het bevel “ATHLETES TO THE LINE ”.  Nadat ze 
aan de lijn geroepen zijn mogen de atleten hun geweer manipuleren, 
De geknielde houding aannemen en houdings- of mikoefeningen 
doen, maar ze mogen veiligheidsvlag niet verwijderen noch 
droogvuren. 
Na twee (2) min. zal de HBC de gecombineerde Voorbereidings- en 
Proefschotentijd starten met het bevel “EIGHT MINUTES 
PREPARATION AND SIGHTING TIME ... START ”.  Na dit bevel 
mogen de finalisten de veiligheidsvlag verwijderen, droogvuren en 
een onbeperkt aantal proefschoten vuren. 
30 sec. voor het einde van de Voorbereidings- en Proefschotentijd 
zal de HBC het bevel “30 SECONDS” geven. 
Na vijf (5) minuten zal de HBC het bevel “STOP ... UNLOAD ” geven. 
Gedurende het proefschieten worden geen scores omgeroepen. 
Na de bevelen “STOP ... UNLOAD ” moeten de finalisten hun 
geweren ontladen, de veiligheidsvlag inbrengen voor de voorstelling 
van de finalisten.  Een Baancommissaris moet nagaan of de 
grendels open zijn met een ingebrachte veiligheidsvlag. 

VOORSTELLING VAN 
DE FINALISTEN 

 
2 min. vooraf 

Nadat de geweren van de finalisten nagekeken zijn zal de Omroeper 
de finalisten, de HBC en het Leidend Jurylid voorstellen 
overeenkomstig Regel 6.17.1.11.  De atleten mogen in hun houding 
blijven tijdens de voorstelling bij de 3 houdingen Finale, maar er 
wordt van hen verwacht dat ze hun hoofd en aangezicht draaien 
naar de toeschouwers en de TV camera die gebruikt wordt om de 
voorstellingen op te nemen.  Bijkomende biografische inlichtingen en 
foto’s van elke finalist zouden moeten worden verstrekt tijdens het 
wisselen en de Proeftijden. 
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WEDSTRIJDSCHOTEN 
GEKNIELDE HOUDING 

 
3 x 5-schots reeksen 

 
Tijdslimiet: 200 sec.  

per reeks 
 

Wedstrijdvuren begint 
op 0:00 min. 

Onmiddellijk na de voorstelling geeft de HBC het bevel “FOR THE 
FIRST COMPETITION SERIES ... LOAD ”.  Na 5 sec. geeft de HBC 
het bevel “START”. 
De Finalisten hebben 200 sec. om vijf (5) schoten te vuren.  Een 
aftelklok die de resterende tijd in seconden weergeeft moet getoond 
worden op de monitoren van de finalisten.  Indien geen aftelklok voor 
elke finalist zichtbaar is op het schietpunt moet de HBC “TEN” en 
“FIVE” aankondigen om de resterende tijd in elke reeks aan te 
geven. 
Bij 200 sec. of nadat alle finalisten vijf (5) schoten gevuurd hebben, 
geeft de HBC het bevel “STOP”. 
Onmiddellijk na het bevel “STOP” geeft de Omroeper gedurende 15 
– 20 sec. commentaar over de huidige rangschikking van de atleten 
en opmerkelijke scores.  Individuele schotwaardes worden niet 
aangekondigd. 
Onmiddellijk nadat de Omroeper klaar is geeft de HBC het bevel 
“FOR THE NEXT COMPETITION SERIES ... LOAD ”. 
Na 5 sec. geeft de HBC het bevel “START”. 
Bij 200 sec. of nadat alle finalisten vijf (5) schoten gevuurd hebben, 
geeft de HBC het bevel “STOP”. 
Onmiddellijk na het bevel “STOP” geeft de Omroeper gedurende 15 
– 20 sec. bijkomende commentaar over de rangschikking  
Onmiddellijk nadat de Omroeper klaar is geeft de HBC het bevel 
“FOR THE NEXT COMPETITION SERIES ... LOAD ”. 
Na 5 sec. geeft de HBC het bevel “START”. 
Bij 200 sec. of nadat alle finalisten vijf (5) schoten gevuurd hebben, 
geeft de HBC het bevel “STOP ... UNLOAD ”.  Een Baancommissaris 
moet nagaan of de grendels open zijn met een ingebrachte 
veiligheidsvlag. 

WISSELEN EN 
PROEFSCHIETEN 

 
LIGGENDE HOUDING 

 
7 min. 

Onmiddellijk na het bevel “STOP ... UNLOAD ”, moet de HBC een 
gecombineerde Wissel- en Proefschotentijd aanvangen met het 
bevel “SEVEN MINUTES CHANGEOVER AND SIGHTING TIME ... 
START”. Na dit bevel mogen de finalisten hun geweren manipuleren 
om zich voor te bereiden op de liggende houding, de liggende 
houding aannemen, de veiligheidsvlag verwijderen, droogvuren en 
een onbeperkt aantal proefschoten vuren. 
Nadat de wissel is begonnen geeft de Omroeper commentaar over 
de rangschikking en de scores van de finalisten na de geknielde 
houding.  De Omroeper mag deze tijd gebruiken om foto’s en 
biografische inlichtingen te geven  omtrent elke finalist. 
30 sec. voor het einde van de Wissel- en Proefschotentijd zal de 
HBC het bevel “30 SECONDS” geven. 
Na zeven (7) min. geeft de HBC het bevel “STOP”.  Daarna volgt 
een pauze van 30 sec. tijdens de welke de Technische Commissaris 
de doelen vrijmaakt voor het wedstrijdvuren. 

WEDSTRIJDSCHOTEN 
LIGGENDE HOUDING 

 
3 x 5-schots reeksen 

 
Tijdslimiet: 150 sec.  

per reeks 
 
 

Na 30 sec. zal de HBC het bevel “FOR THE NEXT COMPETITION 
SERIES ... LOAD ” geven. 
De Finalisten hebben 150 sec. om elke 5-schot WEDSTRIJD 
reeksen te vuren in liggende houding. 
Dezelfde bevelenprocedure en volgorde van aankondigingen zal 
aangehouden worden tot de finalisten 3 x 5 schoten in de liggende 
houding hebben vervolledigd. 
Na de derde reeks geeft de HBC het bevel “STOP ... UNLOAD ”.  
Een Baancommissaris moet nagaan of de grendels open zijn met 
een ingebrachte veiligheidsvlag. 

WISSELEN EN 
PROEFSCHIETEN 

 
STAANDE HOUDING 

 
9 min. 

Onmiddellijk na het bevel “STOP ... UNLOAD ”, moet de HBC een 
gecombineerde Wissel- en Proefschotentijd aanvangen met het 
bevel “NINE MINUTES CHANGEOVER AND SIGHTING TIME ... 
START”. Na dit bevel mogen de finalisten hun geweren manipuleren 
om zich voor te bereiden op de staande houding, de staande 
houding aannemen, de veiligheidsvlag verwijderen, droogvuren en 
een onbeperkt aantal proefschoten vuren. 
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Nadat de wissel is begonnen geeft de Omroeper commentaar over 
de rangschikking en de scores van de finalisten na de geknielde en 
liggende houding.   
30 sec. voor het einde van de Wissel- en Proefschotentijd zal de 
HBC het bevel “30 SECONDS” geven. 
Na negen (9) min. geeft de HBC het bevel “STOP”.  Daarna volgt 
een pauze van 30 sec. tijdens de welke de Technische Commissaris 
de doelen vrijmaakt voor het wedstrijdvuren. 

WEDSTRIJDSCHOTEN 
STAANDE HOUDING 

 
2 x 5-schots reeksen 

 
5 x 1 schot 

 
Tijdslimiet: 250 sec.  

per 5-schot reeks 
50 sec. per afzonderlijk 

schot 
 
 

Na 30 sec. geeft de HBC het bevel “FOR THE FIRST 
COMPETITION SERIES ... LOAD ”.  Na vijf (5) sec. geeft de HBC 
het bevel “START”. 
De Finalisten hebben 250 sec. om elke 5-schot WEDSTRIJD reeks 
te vuren in staande houding. 
Dezelfde bevelenprocedure en volgorde van aankondigingen zal 
aangehouden worden tot de finalisten twee (2) 5-schot reeksen in de 
staande houding hebben vervolledigd. 
Na de HBC het bevel “STOP” geeft voor de tweede reeks, worden 
de finalisten voor de 8ste. en de 7de. plaats geëlimineerd.   
De Omroeper zal de atleten die geëlimineerd zijn bekendmaken en 
de resultaten becommentariëren. 
Onmiddellijk nadat de Omroeper klaar is geeft de HBC het bevel 
“FOR THE NEXT COMPETITION SHOT ... LOAD ”. 
Na 5 sec. geeft de HBC het bevel “START”. 
De Finalisten hebben 50 sec. om elk afzonderlijk schot te vuren. 
Inlichtingen over de resterende schiettijd moet beschikbaar blijven 
voor de atleten. 
Bij 50 sec. of nadat alle finalisten een schoten gevuurd hebben, 
geeft de HBC het bevel “STOP”. 
De Omroeper zal de atleet die geëlimineerd is bekendmaken en de 
resultaten becommentariëren. 
De HBC en de Omroeper zullen dezelfde bevelenprocedure en 
volgorde van aankondigingen aanhouden tot het laatste schot beslist 
over de gouden en zilveren medaillewinnaars. 

ELIMINATIES 

De twee laagst geklasseerde atleten worden geëlimineerd na de 
tweede reeks in staande houding (40 schoten in totaal, 8ste. en 7de. 
plaats).  Een bijkomende laagst geklasseerde atleet wordt 
geëlimineerd na elk van de vijf afzonderlijke schoten die daarop 
volgen. Na 10 schoten – 7de. plaats 
Na 41 schoten – 6de. plaats 
Na 42 schoten – 5de. plaats 
Na 43 schoten – 4de. plaats 
Na 44 schoten – 3de. plaats (de bronzen medaille winnaar is beslist) 
Na 45 schoten – 2de. en 1ste. plaats (de zilveren en gouden 
medaillewinnaars zijn beslist) 
Een finalist die geëlimineerd is moet zijn geweer of pistool ontladen, 
een veiligheidsvlag inbrengen, het neerleggen en terugtreden van 
het schietpunt.  Een Baancommissaris moet nagaan of de grendels 
open zijn met een ingebrachte veiligheidsvlag.  

GELIJKE SCORES 

Indien er een gelijke score is voor het elimineren van de laagst 
geklasseerde atleet, zullen de atleten met gelijke scores bijkomende 
afzonderlijke schoten vuren tot de gelijke score opgeheven is. 
Voor het vuren van de schoten voor het opheffen van de gelijke 
score zal de HBC onmiddellijk de familienamen van de atleten met 
gelijke scores en hen bevelen de schoten voor het opheffen van de 
gelijke score te vuren volgens de normale schietprocedure.   
De Omroeper zal geen commentaar leveren voor de gelijke score 
opgeheven is. 

AFRONDEN VAN DE 
FINALES 

Nadat de twee (2) overblijvende finalisten hun laatste schot gevuurd 
hebben en indien er geen gelijke scores of protesten zijn, verklaart 
de HBC dat de “RESULTS ARE FINAL ” 
De Omroeper zal onmiddellijk de winnaars van de gouden, zilveren 
en bronzen medaille bekendmaken (Regel 6.17.1.13). 
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WISSEL 

Atleten mogen niet beginnen wisselen naar de volgende houding 
voor de HBC het bevel “START” geeft voor de Wissel- en 
Proefschotentijd.  Een Waarschuwing wordt gegeven voor de eerste 
overtreding.  Een straf van twee punten, toegepast op het eerste 
schot van de volgende reeks, wordt gegeven voor de tweede 
overtreding.  

 
6.17.4 FINALES – 25m SNEVUURPISTOOL HEREN 
 

VERLOOP VAN DE 
FINALES 

De Finales 25m Snelvuurpistool Heren bestaan uit acht (8) 5-schot 
reeksen in vier (4) seconden met uitmaak volgens treffer of misser 
en de eliminatie van de finalisten met de laagste score begint na de 
vierde reeks en gaat verder tot de achtste reeks wanneer de gouden 
en zilveren medailles beslist worden.   

DOELEN 

Drie (3) groepen van vijf (5) 25m EST moeten gebruikt worden.  Elke 
groep krijgt twee finalisten toegewezen.  Startposities worden 
toegekend overeenkomstig de Qualificatierangschikking van de 
atleten, beginnend van links.  Het schietpunt van 1m50 x 1m50 
wordt voor elke groep gebruikt.  Ze moeten hun plaats innemen aan 
de linker- en rechterzijde van het schietpunt zodanig dat tenminste 
een (1) voet de lijn raakt die de linker- of rechterzijde van het 
schietpunt aangeeft zoals omschreven door Regel 6.4.11.7 

UITMAAK 

De uitmaak bij Finales wordt gedaan als treffer of misser; elke treffer 
telt voor een (1) punt; elke misser telt nul (0) punten.  De grootte van 
de trefferzone is binnen de 9.7 zone van de 25m Snelvuur pistool-
schijf.   
Samengevoegde totaalscores (totaal aantal treffers) in Finales 
maken de uiteindelijke rangschikking uit, met gelijke scores 
opgeheven overeenkomstig de shoot-off uitmaak. 
 

AANMELDINGSTIJD 
 

30 en 15 min. vooraf 

Atleten moeten zich 30 min. voor de Starttijd aanbieden met hun 
uitrusting en wedstrijdkledij.  Jury’s moeten uitrustingscontroles zo 
snel mogelijk voltooien nadat de atleet zich aanbiedt. Atleten of hun 
trainers moeten hun wapens en uitrusting, inbegrepen voldoende 
munitie om een Finale te voltooien, 15 min. voor de Starttijd op de 
schietpunten mogen plaatsen.  De uitrusting van de atleet mag een 
reservepistool bevatten dat gebruikt kan worden om een defect 
pistool te vervangen (de veiligheidsvlag moet ingebracht zijn). 
Wapenkoffers en uitrustingsverpakkingen mogen niet op de 
schietpunten gelaten worden. 

OPROEP AAN DE LIJN 
 

VOORBEREIDINGS_ EN 
PROEFSCHOTENTIJD 

 
10 min. vooraf 

De HBC zal de atleten tien (10) minuten voor de starttijd naar de 
vuurlijn roepen met het bevel “ATHLETES TO THE LINE ”. 
Na een (1) min. zal de HBC de twee (2) min. Voorbereidingstijd 
starten met het bevel “PREPARATION BEGINS NOW ”.   
Na twee (2) min. zal de HBC het bevel “END OF PREPARATION ” 
geven. 
De proefschotenreeks bestaat uit vijf (5) schoten in vier (4) seconden 
Onmiddellijk na de proefschotentijd geeft de HBC het bevel “FOR 
THE SIGHTING SERIES, LOAD ”. 30 sec. na het bevel “LOAD ” 
roept de HBC de naam af van de eerste (linkse) atleten in elke groep 
met (FAMILIENAAM VAN ATLEET NR. 1, FAMILIENAAM VAN 
ATLEET NR. 3, FAMILIENAAM VAN ATLEET NR. 5 ).  Nadat de 
namen van de atleten aangekondigd zijn mogen zij laders in hun 
pistolen plaatsen en zich voorbereiden om te vuren. 
15 sec. na het afroepen van de namen van de finalisten 1, 3 en 5 
geeft de HBC het bevel “ATTENTION” en zet de rode lichten aan. 
Deze atleten moeten hun pistolen in de klaarstaande houding 
brengen (Regel 8.7.2).  De groene lichten gaan aan na zeven (7) 
sec.  Na de vier (4) seconden schiettijd gaan de rode lichten aan 
voor 10 – 14 sec. (terwijl de doelen worden voorbereid voor de 
volgende reeks).  Gedurende deze periode van 10 – 14 sec. mogen 
de atleten hun monitor bekijken 
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Nadat de Technische Commissaris aangeeft dat de doelen klaar zijn, 
kondigt de HBC aan “FAMILIENAAM VAN ATLEET NR. 2, 
FAMILIENAAM VAN ATLEET NR. 4, FAMILIENAAM VAN ATLEE T 
NR. 6). Nadat de namen van de atleten aangekondigd zijn mogen zij 
laders in hun pistolen plaatsen en zich voorbereiden om te vuren. 
Vijftien (15) sec. later geeft de HBC het bevel “ATTENTION” en volgt 
het tijdschema voor die reeks. 
Na de vier (4) seconden schiettijd gaan de rode lichten aan voor 10 
– 14 sec. (terwijl de doelen worden voorbereid voor de volgende 
reeks).  Gedurende deze periode van 10 – 14 sec. mogen de atleten 
hun monitor bekijken 
Gedurende het proefschieten worden geen scores omgeroepen. 
Nadat alle Finalisten hun proefschoten hebben voltooid moeten zij 
hun ongeladen pistolen neerleggen op de tafel, de veiligheidsvlag 
ingebracht, en zich met hun aangezicht naar de toeschouwers 
draaien voor de voorstelling.  Een Baancommissaris moet nagaan of 
de grendels open zijn en er geen patronen meer in de kamers of de 
laders zitten. 

VOORSTELLING VAN 
DE FINALISTEN 

5 min. vooraf 

Nadat de wapens van de atleten nagekeken zijn zal de Omroeper de 
atleten, de HBC en het Leidend Jurylid voorstellen overeenkomstig 
Regel 6.17.1.11. 

GEDETAILLEERDE 
PROCEDURE VOOR 
BEVELEN EN VUREN 

 
Wedstrijdvuren 

 
Begint om 0:00 min. 

Elke Wedstrijdreeks van de Finale bestaat uit vijf (5) schoten in vier 
(4) seconden.  Voor elke reeks schieten alle finalisten die in de 
wedstrijd blijven afzonderlijk en na mekaar.  De volgorde van vuren 
voor alle reeksen is van links naar rechts. 
Onmiddellijk na de voorstelling zal de HBC het bevel “TAKE YOUR 
POSITIONS”. 
30 sec. na de voorstelling geeft de HBC het bevel “LOAD ”, de 
atleten hebben één (1) min. om twee (2) laders te vullen (Regel 
8.7.6.2 is niet van toepassing op Finales).  Het bevel “LOAD ” wordt 
slechts één (1) maal gegeven voor het begin van de eerste 
Wedstrijdreeks.  Gedurende de ganse Finale mogen de atleten 
verdergaan met het vullen van de nodige laders.. 
Na het bevel “LOAD ” mogen de atleten mikoefeningen doen, de arm 
opheffenof droogvuren, behalve wanneer de andere atleet in de 
groep van 5 doelen aan het vuren is.  Gedurende deze tijd mag de 
atleet aan de rechterzijde in de groep van 5 doelen, zijn pistool in de 
hand nemen om zich voor te bereiden, maar geen mikoefeningen 
doen, noch de arm opheffen of droogvuren.  Nadat de atleet aan de 
linkerkant gevuurd heeft, moet hij zijn pistool neerleggen en naar de 
achterzijde van het schietpunt stappen of niet bewegen wanneer de 
atleet aan de rechterkant zijn reeks vuurt. 
Een (1) min. na het bevel “LOAD ” zal de HBC de naam afroepen 
van de eerste atleet met (FAMILIENAAM VAN ATLEET NR. 1 ). 
Nadat de naam van de atleet omgeroepen is mag hij de lader in zijn 
pistool brengen en zich voorbereiden om te vuren. 
15 sec. nadat de naam van de eerste atleet afgeroepen werd zal de 
HBC het bevel “ATTENTION” geven en de rode lichten doen 
branden.  De eerste atleet moet hun pistool in de klaarstaande 
houding brengen.  De groene lichten gaan aan na zeven (7) sec.  Na 
de vier (4) seconden schiettijd gaan de rode lichten aan voor 10 – 14 
sec. (terwijl de doelen worden voorbereid voor de volgende reeks).  
Gedurende deze periode van 10 – 14 sec. zal de HBC de score voor 
die reeks mededelen (vb.”FOUR HITS”)  Onmiddellijk nadat de score 
van de eerste ateleet omgeroepen is en de Technische Commissaris 
aangeeft dat de doelen klaar zijn, kondigt de HBC aan 
(“FAMILIENAAM VAN ATLEET NR. 2 ”).  15 sec. later geeft de HBC 
het bevel “ATTENTION” en volgt het tijdschema voor die reeks.  Na 
die reeks geeft de HBC de score aan.  De andere atleten zullen na 
elkaar verder vuren tot alle overblijvende atleten in de wedstrijd die 
reeks hebben gevuurd.  Er zal een pauze van 15 – 20 sec. ingelast 
worden nadat alle atleten één (1) reeks vervolledigd hebben. 
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De Omroeper zal tijdens deze pauze commentaar geven bij de 
huidige rangschikking van de atleten, de beste scores, atleten die 
geëlimineerd werden, etc. 
Voor de tweede reeks zal de HBC aankondigen “(FAMILIENAAM 
VAN ATLEET NR. 1 )” en verdergaan met deze procedure tot alle 
finalisten vier (4) reeksen geschoten hebben. 

ELIMINATIES 

Nadat alle finalisten de vierde reeks geschoten hebben wordt de 
laagst geklasseerde atleet geëlimineerd (6de. plaats).  Een 
bijkomende atleet wordt geëlimineerd na elke volgende reeks. 
Na 5 reeksen – 5de. plaats 
Na 6 reeksen – 4de. plaats 
Na 7 reeksen – 3de. plaats ((de bronzen medaille winnaar is beslist) 
Na 8 reeksen – 2de. en 1ste. plaats (de zilveren en gouden 
medaillewinnaars zijn beslist) 
Een atleet die geëlimineerd is moet zijn pistool ontladen (lader 
uitnemen, schuif openen en veiligheidsvlag inbrengen), het 
neerleggen op de tafel alvorens terug te treden.  Een 
Baancommissaris moet nagaan of de schuif open is en een 
veiligheidsvlag ingebracht. 

GELIJKE SCORES 

Bij gelijke scores voor het elimineren van de laagst geklasseerde 
atleet, zullen de atleten met gelijke scores bijkomende reeksen van 
vier (4) sec. vuren tot de gelijke scores opgeheven zijn. 
Voor de reeksen voor het opheffen van de gelijke scores zal de HBC 
onmiddellijk de deneerste atleet bij naam oproepen door aan te 
kondigen “(FAMILIENAAM VAN ATLEET NR. 1 )” en de normale 
procedure van vuren is van toepassing.  De Omroeper zal geen 
commentaar leveren voor de gelijke score opgeheven is. 

AFRONDEN VAN DE 
FINALES 

Nadat de twee (2) overblijvende finalisten de achtste reeks gevuurd 
hebben en indien er geen gelijke scores of protesten zijn, verklaart 
de HBC dat de “RESULTS ARE FINAL ” 
De Omroeper zal onmiddellijk de winnaars van de gouden, zilveren 
en bronzen medaille bekendmaken (Regel 6.17.1.13). 
Alvorens een finalist of zijn trainer een pistool van de vuurlijn mag 
verwijderen, moet de Baancommissaris nagaan of het pistool veilig 
is, de schuif open en met een ingebrachte veiligheidsvlag, laders 
verwijderd en laders ontladen.  De pistolen moeten ingepakt worden 
voor ze van de vuurlijn mogen verwijderd worden. 

LATE SCHOTEN 

Indien een atleet een schot te laat vuurt of niet tijdig op alle vijf (5) 
doelen vuurt wordt voor elk te laat of niet gevuurd schot, een aftrek 
toegepast van één (1) treffer op de score van die reeks.  Het schot of 
de schoten wordt of worden gemerkt als “OT”. 

KLAARSTAANDE 
HOUDING  

(8.7.2, 8.7.3) 

Indien de Jury oordeelt dat een atleet zijn arm te vroeg omhoog 
brengt, of onvoldoende laat zakken, moet de atleet bestraft worden 
met een aftrek van twee (2) treffers in die reeks (groene kaart).  In 
een Finale wordt geen waarschuwing gegeven. In geval van 
herhaling moet de atleet gedisqualificeerd worden (rode kaart).  Om 
over een overtreding tegen de klaatstaande houding te beslissen 
moet  tenminste twee Leden van de Wedstrijdjury moeten een teken 
geven (vb. een vlag opsteken) waarmee wordt aangetoond dat een 
atleet zijn arm te vroeg omhoogbracht alvorens een straf of een 
disqualificatie opgelegd wordt. 

HAPERINGEN 

Haperingen tijdens de proefreeksen mogen niet ingeroepen of 
opnieuw geschoten worden.  Indien zich een hapering voordoet 
tijdens een WEDSTRIJDREEKS, moet een Baancommissaris 
uitmaken of het omeen GELDIGE dan wel een ONGELDIGE 
HAPERING betreft.  Indien de hapering GELDIG is moet de atleet de 
reeks opnieuw vuren en krijgt de score van de herschoten reeks.  De 
atellet heeft 15 seconden om klaar te zijn voor de te herschieten 
reeks.  Voor elke verdere hapering is geen herschieten toegestaan 
en de treffers die worden weergegeven worden geteld. 
Indien de hapering ONGELDIG is wordt een aftrek van twee (2) 
trefferstoegepast op de score van die reeks. 
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6.17.5 FINALES – 25m PISTOOL DAMES 
   

VERLOOP VAN DE 
FINALES 

De Finales 25m Pistool Dames bestaan uit twee onderdelen, een 
Halve finale en twee Medaillewedstrijden met uitmaak volgens treffer 
of misser.  De Halve finale bestaat uit vijf (5) 5-schot reeksen in 
snelvuur.  Alle acht (8) finalistes schieten de Halve finale.  In de 
Medaillewedstrijden strijden de atletes met de eerste en tweede 
plaats van de Halve finale voor de gouden en zilveren medaille 
terwijl de atletes met de derde en vierde plaats strijden voor de 
bronzen medaille.  Elke Medaillewedstrijd wordt gevuurd op basis 
van een reeks-na-reeks waarbij de atlete met de hoogste totaal 
aantal treffers in elke reeks twee punten krijgt.  Elke winnares van 
een Medaillewedstrijd moet zeven (7) punten scoren.  

DOELEN 

Twee (2) groepen van vijf (5) 25m EST moeten gebruikt worden.  In 
de Halve finale krijgt elke groep vier (4) finalistes toegewezen op de 
schietpunten 1 – 2 – 4 – 5 en 6 – 7 – 9 - 10.   
Startposities voor Halve finales en Medaillewedstrijden worden 
toegekend overeenkomstig de Qualificatierangschikking, de hoogst 
gerangschikte atlete links beginnend.   

UITMAAK 

De finalistes vangen beide onderdelen aan op nul (0).  De uitmaak 
wordt gedaan als treffer of misser.  Elk schot binnen de trefferzone 
telt voor een (1) treffer.  De grootte van de trefferzone is binnen de  
10.3 zone van de 25m Snelvuur Pistoolschijf. 

AANMELDINGSTIJD 
 

30 en 15 min. vooraf 

Atletes moeten zich 30 min. voor de Starttijd aanbieden met hun 
uitrusting en wedstrijdkledij.  Jury’s moeten uitrustingscontroles zo 
snel mogelijk voltooien nadat de atlete zich aanbiedt. Atletes of hun 
trainers moeten hun wapens en uitrusting, inbegrepen voldoende 
munitie om een Finale te voltooien, 15 min. voor de Starttijd op de 
schietpunten mogen plaatsen.  De uitrusting van de atlete mag een 
reservepistool bevatten dat gebruikt kan worden om een defect 
pistool te vervangen (de veiligheidsvlag moet ingebracht zijn). 
Wapenkoffers en uitrustingsverpakkingen mogen niet op de 
schietpunten gelaten worden. 

OPROEP AAN DE LIJN 
 

VOORBEREIDINGS_ EN 
PROEFSCHOTENTIJD 

 
10 min. vooraf 

De HBC zal de atletes tien (10) minuten voor de starttijd naar de 
vuurlijn roepen met het bevel “ATHLETES TO THE LINE ”. 
Na een (1) min. zal de HBC de twee (2) min. Voorbereidingstijd 
starten met het bevel “PREPARATION BEGINS NOW ”.   
Na twee (2) min. zal de HBC het bevel “END OF PREPARATION ” 
geven. 
De proefschotenreeks bestaat uit vijf (5) schoten in de normale 
snelvuurtijd (Regel 8.7.6.4) 
Onmiddellijk na de proefschotentijd geeft de HBC het bevel “FOR 
THE SIGHTING SERIES, LOAD ”. Na dit bevel mogen de atletes 
gevulde laders in hun pistolen plaatsen en zich voorbereiden om te 
vuren. 
60 sec. na het bevel “LOAD ” geeft de HBC het bevel “ATTENTION” 
en zet de rode lichten aan. 
De atletes moeten hun pistolen in de klaarstaande houding brengen 
(Regel 8.7.2).  Na zeven (7) sec. gaan de groene lichten de eerste 
drie (3) sec. aan om de reeks te vuren Na de reeks geeft de HBC het 
bevel “STOP ... UNLOAD ”,.   
Tijdens de proefreeksen worden geen scores omgeroepen. 
Na de bevelen “STOP ... UNLOAD ” moeten de finalistes hun 
wapens ontladen, de veiligheidsvlag inbrengen, ze neerleggen of op 
de tafel plaatsen en zich omdraaien naar de toeschouwers voor de 
voorstelling.  Een Baancommissaris moet nagaan of de grendels 
open zijn met een ingebrachte veiligheidsvlag. 

VOORSTELLING VAN 
DE FINALISTEN 

5 min. vooraf 

Nadat de wapens van de atletes nagekeken zijn zal de Omroeper de 
atletes, de HBC en het Leidend Jurylid voorstellen overeenkomstig 
Regel 6.17.1.11. 
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1ste. 
WEDSTRIJDONDERDEEL 

 
HALVE FINALE 

 
Wedstrijdschieten begint 

om 0:00 min. 

Onmiddellijk na de voorstelling geeft de HBC het bevel “TAKE 
YOUR POSITIONS”. 
30 sec. later zal de eerste WEDSTRIJDREEKS aanvangen en de 
HBC geeft het bevel “LOAD ”, De Finalistes hebben één (1) min. om 
twee (2) laders te vullen (Regel 8.7.6.2 is niet van toepassing op 
Finales).   
Het bevel “LOAD ” wordt slechts één (1) maal gegeven voor het 
begin van de eerste Wedstrijdreeks.  Gedurende de ganse Finale 
mogen de atletes verdergaan met het vullen van de nodige laders. 
Eén (1) min. na het bevel “LOAD ” geeftl de HBC het bevel “FIRST 
SERIES ... READY”.  Atletes mogen laders in hun pistolen plaatsen 
en zich voorbereiden om te vuren. 
15 sec. na het bevel “READY” geeft de HBC het bevel 
“ATTENTION” en zet de rode lichten aan.  De atletes moeten hun 
pistolen in de klaarstaande houding brengen (Regel 8.7.2).   
Na zeven (7) sec. gaan de groene lichten de eerste drie (3) sec. 
aan om de reeks te vuren Na de reeks geeft de HBC het bevel 
“STOP”. 
Na het bevel “STOP” zal de Omroeper commentaar geven bij de 
huidige rangschikking van de atletes en scores. 
30 sec. nadat de Omroeper eindigt geeft de HBC het bevel “NEXT 
SERIES ... READY”.  
Na 15 sec. geeft de HBC het bevel “ATTENTION”  
Deze volgorde wordt aangehouden tot alle finalistes vijf (5) reeksen 
gevuurd hebben.  Na de vijfde reeks, en indien er geen gelijke 
scores zijn voor de tweede of de vierde plaats, geeft de HBC het 
bevel “STOP ... UNLOAD ”.  Een Baancommissaris moet nagaan of 
de grendels open zijn, de laders verwijderd en ongeladen zijn en 
een een veiligheidsvlag is ingebracht.  Atletes moeten terugtreden 
van hun schietpunt en hun pistolen op de schietpunten laten. 
Er zal een pauze zijn van ongeveer twee (2) min. terwijl de 
Technische Baancommissaris de doelen voorbereidt voor de 
Medaillewedstrijden. 
Gedurende deze tijdspanne zal de Omroeper de vier (4) atletes 
bekendmaken die geëlimineerd zijn en eveneens de atletes die 
doorgaan naar de Bronzen en Gouden Medaillewedstrijden. 

ELIMINATIES 

Nadat de Finalistes vijf (5) reeksen hebben voltooid worden de vier 
(4) laagst geklasseerde atletes geëlimineerd en gerangschikt als 
5de., 6de. , 7de. en 8ste. plaats overeenkomstig het aantal treffers in 
de Halve finale.  De atletes op de derde en vierde plaats in de 
Halve finale gaan door naar de Bronzen Medaillewedstrijd.  De 
atletes op de eerste en tweede plaats gaan door naar de Gouden 
Medaillewedstrijd. 

GELIJKE SCORES 

Indien twee of meer atletes dezelfde score hebben (totaal aantal 
treffers) na de Halve finale en gelijke scores hebben voor de vierde 
of tweede plaats moeten de atletes met gelijke scores bijkomende 
5-schot reeksen in snelvuur vuren tot de gelijke scores opgeheven 
zijn. 
Bij gelijke scores zal de HBC onmiddellijk de familienamen van de 
atletes met gelijke scores aankondigen en hen bevelen de reeksen 
voor het opheffen van de gelijke scores te vuren volgens de 
normale schietprocedure.  De Omroeper zal geen commentaar 
geven tot de gelijke scores opgeheven zijn. 
Gelijke scores voor de andere plaatsen na de Halve finale worden 
opgeheven door de laatste reeks, dan de voorlaatste reeks, etc.  
Indien de gelijke score niet opgeheven is zullen atletes met gelijke 
scores gerangschikt worden volgens hun rangschikking in de 
Qualificatie. 
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2de. 
WEDSTRIJDONDERDEEL 

 
MEDAILLEWEDSTRIJDEN  

 
 

D e Medaillewedstrijden beginnen van zodra de Technische 
Baancommissaris te kennen geeft dat de doelen klaar zijn. 
De twee atletes zullen hun plaatsen innemen voor de middelste 
doelen in elke groep (nr. 3 en nr. 8).  Startplaatsen worden 
toegewezen volgens de rangschikking van de Qualificatie met de 
hoogst geklasseerde atletes beginnend aan de linkerzijde.  
Om de Medaillewedstrijd te beginnen geeft de HBC het bevel “Mrs.   
(FAMILY NAME) AND Mrs. (FAMILY NAME) ... TAKE YOUR 
POSITIONS”. 
30 sec. later geeft de HBC het bevel “LOAD ”, Na het bevel “LOAD ” 
hebben de Finalistes één (1) min. om twee (2) laders te vullen.   
Eén (1) min. na het bevel “LOAD ” geeftl de HBC het bevel “FIRST 
SERIES ... READY”.  Atletes mogen laders in hun pistolen plaatsen 
en zich voorbereiden om te vuren. 
15 sec. na het bevel “READY” geeft de HBC het bevel 
“ATTENTION” en zet de rode lichten aan.  De atletes moeten hun 
pistolen in de klaarstaande houding brengen (Regel 8.7.2).   
Na zeven (7) sec. gaan de groene lichten de eerste drie (3) sec. 
aan om de reeks te vuren Na de reeks geeft de HBC het bevel 
“STOP”. 
Na het bevel “STOP” zal de Omroeper de gewonnen punten 
aankondigen als “(FAMILY NAME) ... TWO POINTS, 
ADVANTAGE (FAMILY NAME) ”.   Daarna kan de Omroeper 
commentaar geven bij de huidige stand van de atletes in de 
wedstrijd. 
30 sec. nadat de Omroeper eindigt geeft de HBC het bevel “NEXT 
SERIES ... READY”.  
Na 15 sec. geeft de HBC het bevel “ATTENTION”  
Deze volgorde wordt aangehouden tot een atlete zeven (7) of meer  
punten gescoord heeft met een voorsprong van tenminste één 
punt.  De HBC geeft het bevel “STOP ... UNLOAD ... RESULTS 
ARE FINAL ”.  Een Baancommissaris moet nagaan of de grendels 
open zijn, de laders verwijderd en ongeladen zijn en een een 
veiligheidsvlag is ingebracht. De Omroeper zal de winnares van de 
bronzen medaille bekendmaken.   
Er zal een pauze zijn van ongeveer twee (2) min. terwijl de 
Commissarissen en de atletes zich voorbereiden voor de Gouden 
Medaillewedstrijd.  Dezelfde procedure zal gevolgd worden om de 
Gouden Medaillewedstrijd te leiden. 

AFRONDEN VAN DE 
FINALES 

Nadat de HBC verklaart dat de “RESULTS ARE FINAL ” in de 
Gouden Medaillewedstrijd zal de Omroeper onmiddellijk de win-
nares van de gouden, zilveren en bronzen medaille bekendmaken  

KLAARSTAANDE 
HOUDING  

(8.7.2) 

Indien de Jury oordeelt dat een atlete haar arm te vroeg omhoog 
brengt, of onvoldoende laat zakken, moet de atleet bestraft worden 
met een aftrek van twee (2) treffers in die reeks (groene kaart).  In 
een Finale wordt geen waarschuwing gegeven. In geval van 
herhaling moet de atlete gedisqualificeerd worden (rode kaart).  
Om over een overtreding tegen de klaatstaande houding te 
beslissen moet  tenminste twee Leden van de Wedstrijdjury 
moeten een teken geven (vb. een vlag opsteken) waarmee wordt 
aangetoond dat een atlete haar arm te vroeg omhoogbracht 
alvorens een straf of een disqualificatie opgelegd wordt. 

HAPERINGEN 

Haperingen tijdens de proefreeksen mogen niet ingeroepen of 
opnieuw geschoten worden.  Indien zich een hapering voordoet 
tijdens een wedstrijdreeks, moet een Baancommissaris uitmaken of 
het om een GELDIGE dan wel een ONGELDIGE HAPERING 
betreft.  Indien de hapering GELDIG is moet de atlete de reeks 
vervolledigen.  De atelete heeft 15 seconden om klaar te zijn om de 
reeks te vervolledigen. Slechts één geldige haperingreeks mag 
worden vervolledigd  in elk Finale-onderdeel.  Voor elke verdere 
hapering mag de reeks niet vervolledigd worden en de 
weergegeven treffers zullen geteld worden.  
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6.17.6 Protesten bij Finales 
 

• Elk protest moet onmiddellijk gemaakt worden door de schutter of zijn coach door het opsteken 
van zijn hand. 

 
• Over elk protest zal onmiddellijk beslist worden door de Protestenjury bij Finales (3.12.3.7, 

6.16.7 en 6.17.1.10.d).  Een beslissing van de Protestenjury bij Finales is definitief en niet 
vatbaar voor beroep; en  

 
• Indien een protest bij Finales niet weerhouden wordt, zal een straf van twee ounten of twee 

treffers toegepast worden.  Protestkosten bij Finales zijn niet van toepassing. 
 
6.17.7 Prijsuitreikingen 
 
6.17.8 Een Prijsuitreiking  om de gouden-, zilveren- en bronzen medaillewinnars te eren zal zo snel 

mogelijk na elke Finale worden gehouden in overeenstemming met Regel 3.8.5 
               ISSF voorschriften voor het leiden van Prijsuitreikingen zijn omschreven in een document 

Richtlijnen voor Erkenning, Standen voor Finales en  Prijsuitreikingen  dat ter beschikking is 
op het ISSF Hoofdkwartier.  

 
6.17.9   Wereldrecords in Finales 
 

  Wereldrecords in Finales kunnen gevestigd worden in alle Olympische disciplines behalve 25m               
  Pistool Dames en de disciplines voor Hagelgeweer 
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6.18 FORMULIEREN 
 

Op de volgende bladzijden worden de formulieren weergegeven die gebruikt moeten worden bij het 
leiden van ISSF Kampioenschappen: 
 
• PROTESTFORMULIER (Formulier P)  
• FORMULIER VOOR BEROEP (Formulier AP)  
• Formulier voor Rapport van Standincident §Formulier  IR) 
• Formulier voor Bekendmaking van Scores door het Cla ssificatiebureau (Formulier CN)  
• 25m Snelvuurpistool Heren – Scoreberekening bij hap ering (Formulier RFPM)  
• 25m Standaardpistool Heren – Scoreberekening bij ha pering (Formulier STDP)  
• Waarschuwing voor overtreding van de Kledij- / Recl amevoorschriften (Formulier DC)  
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PROTESTFORMULIER – Recto 
 

 

 

PROTESTFORMULIER 

 

P 
INLICHTINGEN BETREFFENDE HET PROTEST (IN TE VULLEN DOOR DE ATLEET OF EEN COMMISSARIS) 

 

 

Wedstrijd:  

Protest aan de Jury: 

Datum:                                 en tijdstip:                  van de geprotesteerde handeling of beslissing  
 

 

Geprotesteerde handeling of beslissing (beschrijf): 
 

 

 

 

 

 

 

 

Reden van het Protest (eveneens een lijst van de betrokken ISSF Regels) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Protest ingediend door: 
 

 

 

Naam – Natie – Handtekening 
 

ONTVANGST VAN PROTEST  (in te vullen door de Commissaris die het Protest o ntvangt)  
Protest ontvangen:  Datum:                             Tijdstip: 

Bedrag van betaalde kosten:                           Ontvangen door: 
Naam in hoofdletters en handtekening van de Commissaris die het protest ontvangt 
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PROTESTFORMULIER - Verso 
 

Beslissing van de Jury  (In te vullen door de Voorz itter van de Jury ) 

De Jury vergaderde op                                       om                    om over het protest te beslissen 
 

Het protest werd           weerhouden                   /               afgewezen       

 

Reden van de beslissing van de Jury 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Voorzitter van de Jury, 
 

 

 

Naam en Handtekening 

 

 

Beslissing medegedeeld aan de indiener van het protest: 

Datum:                                                           

Tijdstip: 

 

Protestkosten     terugbetaald  /   ingehouden 
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FORMULIER VOOR BEROEP - Recto 
  

 

VERZOEK TOT BESLISSING VAN DE JURY 
VAN BEROEP AP  

 

In te dienen door de Ploegleider of Vertegenwoordig er  
Indien onenigheid blijft bestaan over de beslissing van de Jury, mag de zaak worden voorgelegd aan de 

Jury van Beroep.  Een afschrift van voorgaande Protestformulier (P) moet aangehecht worden 
De Jury vergaderde op                                          om               uur  te                                             
om over het protest te beslissen 
 

Reden voor het Beroep 

 

 

 

 

 

Inlichtingen over het Beroep 

 

 

 

 
 

 
Beroep ingediend door: 
 

 

Naam – Natie - Handtekening 
 

INLICHTINGEN AANGAANDE HET BEROEP (In te vullen doo r de Commissaris die het 
Beroep in ontvangst neemt) 

Beroep ontvangen op                                                       om 

Kosten voor Beroep betaald                              Ontvangen door: 

Naam en handtekening van de verantwoordelijke die het beroep ontving: 
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FORMULIER VOOR BEROEP – Verso 
 

BESILSSING VAN DE JURY VAN BEROEP (in te vullen door de Voorzitter van de Jury):  
De Jury van Beroep vergaderde op                                        om                    om over het protest 
te beslissen 
                                                                    Datum                          Tijdstip 
 

Het protest werd           weerhouden                   /               afgewezen       

Reden van de beslissing van de Jury van Beroep 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Voorzitter van de Jury van Beroep: 
 

 

                                                               Naam en handtekening 

Beslissing medegedeeld aan de indiener van het protest: 

Datum:                                                           

Tijdstip: 

Kosten voor Beroep     terugbetaald  /   ingehouden 
 

 

 

                                                               Naam en handtekening 

De beslissing van de Jury van Beroep is definitief 
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FORMULIER voor 
VERSLAG van een 
STANDINCIDENT 

IR 
Serienummer van het Verslag: 

(Een vermelding moet opgenomen worden in het Standregister 

 

Datum van het incident 
 

Tijdstip van het incident 
 

Discipline  Doorgang  Schietpunt  

Naam van de 
atleet 

 Onderdeel  

Bibnummer  Nationaliteit  Reeks  

Korte omschrijving van het incident: 

 
 

 

 

 

Toe te passen ISSF Regels: 

Opgelegde straf: 

Handtekening van de 
Baancommissaris, initieel 

opsteller 
 

Naam in 
drukletters 

 Tijdstip  

Handtekening van een lid 
van de Standjury 

 
Naam in 

drukletters 
 Tijdstip  

Handtekening van de 
Classificatiecommissaris 

 
Naam in 

drukletters 
 Tijdstip  

Handtekening van de 
Classificatiejury 

 
Naam in 

drukletters 
 Tijdstip  

Handtekening van de 
Technische directeur 

Rangschikking 
 

Naam in 
drukletters 

 Tijdstip  

Referentie voorstel tot 
Scorewijziging 

 Referentie  

 
OPMERKING:    Nadat dit formulier werd ingevuld doo r de Baancommissaris en de Jury, moet een       
                           afschrift onmiddellijk g ezonden worden naar Controlekamer van de stand (EST ) 
 
 



 

 87 

 
 
 

 

 

CLASSIFICATIEBUREAU 
FORMULIER voor 

SCOREMEDEDELINGEN 
CN 

Discipline: 
 

Datum:  

Doorgang 
 Eliminatie / 

Qualificatie 
 

Voorlopig resultaat 
aangekondigd door 

(naam) 
 Tijdstip:  

Einde van de Protesttijd: Tijdstip:  

Er waren GEEN protesten 
(Naam): 

 RESULTATEN BEVESTIGD 

OF: 

Protest ingediend (zie aangehecht Protestformulier) 
Tijdstip van 

ontvangst van het 
protest 

 

Resultaten nog NIET bevestigd 

Handtekening van de 
Classificatiecommissaris 

 Tijdstip  

Handtekening van een lid 
van de Classificatiejury 

 Tijdstip  

Handtekening van de 
Technische directeur 

Rangschikking 
 Tijdstip  

         
OPMERKING:  Nadat dit formulier werd ingevuld door de Classific atiecommissaris, moet een       
                         afschrift onmiddellijk gez onden worden naar Controlekamer van de stand (EST) 
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25 m Snelvuurpistool 
Uitmaak  bij  een hapering RFPM 

Reeks 1ste.              2de. 
Onderdeel &  

Doorgang 
 

Tijd 8 sec 6 sec 4 sec 

Uur van de 
hapering  

Schietpunt nr.  Naam van de atleet  

Bibnummer  Nationaliteit  Datum  

Voor een GELDIGE hapering vul in “AM”, voor een ONGELDIGE hapering vul in “NAM 0”, voor niet 
gevuurde schoten vul in “0”- enkel voor missers of niet gevuurde schoten op elke individuele schijf in 
beide reeksen: 

        Schot 
 

 
Reeks 

Monitor 
Links Monitor Monitor 

Midden Monitor Monitor 
Rechts Totaal 

Wedstrijd       

Hapering 
Herhaling       

Eindscore       

(de eindscore is gelijk aan het totaal van de laagste score in elke kolom) 

Indien tweede reeks van een reeks van tien 
schoten, het totaal van de (eerste) vijf 

schoten invullen, indien niet, blank laten 

Score van de 
voorgaande 
vijf schoten 

 

Correcte 
tien 

schot 
score 

 

BaancommissarisHandtekening:  Baancommissaris 
Naam:  

Lid van de Standjury 
Handtekening:  

Lid van de 
StandJury  

Naam: 
 

Classificatiecommissaris 
Handtekening:  

Lid van de 
Classificatiejury 
Handtekening: 

 

Bevestiging van manuele 
tussenkomst in PC  

Technisch 
Commissaris 
Handtekening 

 

Lid van de Classificatiejury 
Handtekening:  Referentienr. 

Verbetering:  

 
OPMERKING:    Nadat dit formulier werd ingevuld door de Classific atiecommissaris, moet een       
                         afschrift onmiddellijk gez onden worden naar Controlekamer van de stand (EST) 
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25 m Standaardpistool Heren 
Uitmaak  bij  een hapering SDTP 

Reeks 1ste.   2de.   3de.   4de.    
Doorgang  

Tijd 150        20        10 sec 

Uur van 
de 

hapering 
 

Schietpunt nr.  Naam van de atleet  

Bibnummer  Nationaliteit  Datum  

Voor een GELDIGE hapering vul in “AM”, voor een ONG ELDIGE hapering vul in “NAM 0”, 
voor niet gevuurde schoten vul in “0” - enkel voor missers of niet gevuurde schoten (per 
schotnummer) op de schijf in beide reeksen: 

        Schot 
 

Reeks 
1 2 3 4 5 Totaal 

Wedstrijd       

Hapering 
Herhaling       

Eindscore       

(de eindscore is gelijk aan het totaal van de score van de vijf schoten met de laagste waarde) 

Indien tweede reeks van een reeks van 
tien schoten, het totaal van de 

voorgaande (eerste) vijf schoten invullen, 
indien niet, blank laten 

Voorgaande 
reeks van vijf 

schoten 
 

Correcte 
tien schot 

score 
 

Baancommissaris 
Handtekening:  Baancommissaris 

Naam:  

Lid van de Standjury 
Handtekening:  Lid van de Standjury  

Naam:  

Classificatiecommissaris 
Handtekening:  

Lid van de 
Classificatiejury 
Handtekening: 

 

Bevestiging van 
manuele tussenkomst in 

PC 
 

Technisch 
Baancommissaris 

Handtekening 
 

Lid van de 
Classificatiejury 
Handtekening: 

 Referentienr. 
Verbetering:  

 
OPMERKING:    Nadat dit formulier werd ingevuld door de Baancommi ssaris en de Jury, moet een       
                         afschrift onmiddellijk gez onden worden naar Controlekamer van de stand (EST) 
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OVERTREDING VAN KLEDIJ- OF 
RECLAMEVOORSCHRIFTEN 

WAARSCHUWING  
DC 

Nummer van het Verslag: 
(Een vermelding moet opgenomen worden in het Standregister 

 

Datum van de overtreding 
 

Tijdstip van de overtreding 
 

Naam van de 
atleet 

 

Bibnummer  Nationaliteit  

Omschrijving van de overtreding van de Kledij- en reclamevoorschriften: 

 
 

 

 

 

 

Gevraagde actie ter correctie 

 

 

 

 

 

 

 

Handtekening van 
een Jurylid   Naam in 

drukletters  Tijdstip  

 

BELANGRIJK:  Atleten die een waarschuwing krijgen v oor een overtrading van de kledij- of    
                          reclamevoorschriften moge n van een wedstrijd worden gedisqualificeerd indien  de            
                          overtreding niet verholpe n wordt. 
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6.19 INDEX 
 
10 m Binnenstanden voor luchtdrukwapens 6.4.1.6 
10 m Disciplines – Bijzondere regels voor Luchtgeweer en Luchtpistool 6.11.2 
10 m Luchtgeweer – Papieren doelen 6.3.4.3 
10 m Luchtpistool – Papieren doelen 6.3.4.6 
10 m Standen – Uitrusting van de doelen 6.4.10 
10 m Standen – Verlichtingsvereisten 6.4.14 
10 m Standen – Voorschriften voor schietpunten 6.4.10 
25 m Buitenstanden 6.4.3.3 
25 m Disciplines – Doelen 6.3.4.4  &  6.3.4.5 
25 m Disciplines – Doelen uitgemaakt op de stand 6.9.9 
25 m Disciplines – Schuine treffers 6.3.5.11 
25 m Disciplines – Scorebriefje 6.18.15 
25 m Disciplines – Uitmaakprocedures – Aankondigen van schotwaarde 6.9.8 
25 m Disciplines – Uitmaakprocedures – Papieren doelen 6.14.12 
25 m Disciplines – Uitmaakprocedures – Schotaanduiding 6.14.12.2 
25 m Disciplines – Uitmaakprocedures – Toezicht van de Jury 6.9.8 
25 m Disciplines – Uitmaakprocedures – Tweede Griffier 6.9.9 
25 m Draaiende schijven – Installatievoorschriften 6.4.12 
25 m en 50 m Binnenstanden 6.4.3.3 
25 m en 50 m Pistool – Papieren schijven 6.3.4.5 
25 m EST – Controlebladen 6.3.6.2 
25 m Pistool, Zwaarkaliber Pistool, Standaardpistool – Te gebruiken schijven  6.3.4.4  &  6.3.4.5 
25 m Schijven – Draairichting 6.4.12.1 
25 m Schijven – Draaitijd 6.4.12.3 
25 m Schijven – Gelijktijdig draaien 6.4.12.1 
25 m Schijven – Letters op de schijven 6.4.3.6 
25 m Schijven – Onjuiste voordraaitijd 6.4.12.2 
25 m Schijven – Stevige steunborden 6.4.12.4 
25 m Schijven – Timing – Voordraaitijd 6.4.12.2 
25 m Schijven – Toestel voor draaien en timing 6.4.12.2 
25 m Schijven – Trillingen 6.4.12.1 
25 m Schijven – Voordraaitijden 6.4.12.2 
25 m Snelvuurpistool – Doelengroepen 6.4.11.3 
25 m Snelvuurpistool – Papieren schijven 6.3.4.4 
25 m Snelvuurpistool – Toekenning van schietpunten 6.6.6.2 
25 m Standen – Afmetingen van de schietpunten 6.4.11.7 
25 m Standen – Lichtmetingen 6.3.7 
25 m Standen – Schermen tussen schietpunten 6.4.11.8 
25 m Standen – Secties (groepen) 6.4.11.4 
25 m Standen – Uitrusting van schietpunten 6.4.11.10 
25 m Standen – Vereisten 6.4.11 
25 m Timing EST 6.4.13 
300 m Buitenstanden 6.4.3.3 
300 m EST – Kruisvuur 6.11.8.9 
300 m Geweer – Papieren schijven 6.3.4.1 
300 m Standen – Uitrusting van schietpunten 6.4.8 
50 m Buitenstanden 6.4.3.3 
50 m Geweer – Papieren schijven 6.3.2.2 
50 m Standen – Uitrusting van schietpunten 6.4.9 
Aanduider – papieren doelen – 25m 6.14.12.2 
Aangepaste kledij voor een publieke wedstrijd - Kledijregels 6.17.1.3 
Aanvang van de wedstrijd 6.11.1.2 
Afdekkleppen 6.7.8.4 
Afgekeurd wapen of uitrusting 6.11.6.1 
Afmetingen van scoreringen (buitendiameter) 6.3.4 
Aftrek 6.12.6.1 
Aftrek – Te veel schoten per schijf 6.11.7.2 
Aftrek van de score 6.14.7 
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Aftrek van punten – Loslaten van drijfgas tijdens de voorbereiding 6.11.2.1 
Aftrek van punten – Niet gekeurd wapen of uitrusting 6.11.6.1 
Aftrek van punten – Niet kunnen voorleggen van de Controlekaart 6.11.6.5 
Aftrek van punten – Schot(en) voor het bevel START 6.11.1.1 
Aftrek van punten – Valse inlichtingen 6.12.7 
Afwijkingen van bepalingen 6.4.1.11 
Algemene doelvereisten 6.3.1 
Algemene standvereisten 6.4.3 
Algemene voorschriften voor doelen 6.3 
Annuleren van een schot 6.11.8.9 
Annuleren van een schot – De schutter heeft niet gevuurd: bevestigd 6.11.8.9 
Annuleren van een schot – Het schot werd gemeld door een andere schutter 6.11.8.9 
Atleet – Klaar om te vuren 6.10.4 
Baancommissaris – taken en plichten 6.9.2 
Baancommissaris – Verantwoordelijkheden 6.9.2 
Baancommissarissen – kennis en opleggen van de ISSF Regels 6.9.2 
Baancommissarissen – Kennis en opleggen van de ISSF Regels 6.9.2 
Baancommissarissen – Taken en plichten 6.9.2 
Baancommissarissen – Verantwoordelijkheden 6.9.2 
Behandelen van doelen – 10m papieren doelen 6.11.3 
Behandelen van doelen – 50m papieren doelen 6.11.4 
Beroepen 6.7.9.3 
Bescherming tegen regen, zon en wind 6.4.1.5 
Beslissing over de waarde van een schot  6.14.5 
Beslissingen – Jury 6.8.8 
Beslissingen door de Classificatiejury 6.14.5 
Beslissingen in gevallen niet voorzien door de ISSF Regels 6.8.11 
Beslissingen van de Classificatiejury 6.10.3.1 
Bestraffingskaarten 6.12.6.1 
Betwist schot – niet gevonden 6.10.9.3 
Betwist schot – Uitmaak 6.10.9.3 
Betwiste schoten 6.14.11.2 
Bevelen LADEN / START – ONTLADEN / STOP 6.2.3.1 
Bevestiging van resultaten door officiëlen – initialen van de uitmakers 6.14.10.3 
Bib (Start) nummers 6.7.8 
Bijkomende tijd door de Jury – noteren op het incidentenrapport 6.11.5.2 
Bijkomende tijd door de Jury – traag noteren of wisselen van doelen 6.11.4 
Bijkomende tijd door de Jury – verplaatsen naar een ander schietpunt 6.11.5.2 
Bijkomende tijd door de Jury – vuren gestopt voor meer dan 5 minuten 6.11.5.2 
Binnenstand – lichtmeting 6.4.14 
Binnenstand – verlichtingsvereisten (Lux) 6.4.14 
Binnentienen aangeven – Luchtgeweer: buitenschotmaat voor binnentienen 6.3.5.5 
Binnentienen aangeven – Luchtpistool: buitenschotmaat voor binnentienen 6.3.5.6 
Camouflagekledij 6.7.6 
Ceremonies – Voorkomen van de atleten 6.7.6.2 
Ceremonies – Voorkomen van de jury’s 6.7.6.3 
Classificatiejury – EST 6.10.3 
Classificatiejury – Toezicht op de uitmaak 6.8 
Classificatiejuty – Taken en procedures 6.14.5 
Coaching  6.12.5 
Communicatie op de stand 6.4.2 
Controle door de Jury – Extra schot 6.10.9.3 
Controle en nazicht door de Jury 6.7.9.1 
Controle van EST 6.3.2.8 
Controle van Papieren doelen en Kleischijven door de Technische Afgevaardigde  6.3.3 
Controle van uitrusting, wapens, houdingen  6.8 
Controle van uitrusting, wapens, houdingen tijdens de wedstrijd 6.8.5 
Controlebladen – 25m EST 6.3.6.5 
Controlekaart – Niet kunnen voorleggen 6.11.6.5 
Controleschijven – 25m 6.3.6.4 
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Controleschijven – 50m 6.3.6.4 
Count back – Overbrengen van boventallige schoten 6.11.7.2 
Damesdisciplines 6.1.2 
Defect van alle doelen op een stand 6.10.9.1 
Defect van alle doelen op een stand – Wedstrijdprocedure 6.10.9.1 
Defect van de papierstrook of rubberen band 6.10.6 
Defect van één enkel doel 6.10.9.2 
Defect van EST 10m en 50m 6.10.9 
Diskwalificatie 6.12.6.1 
Diskwalificatie – Hinderen van een atleet 6.12.7 
Diskwalificatie – Overtreding van de veiligheidsregels 6.12.7 
Diskwalificatie in de Finales 6.12.6.1 
Doel van de ISSF Regels – standen en doelen 6.1.1 
Doelen - bevestiging 6.4.1.1 
Doelen – geen beweging 6.4.12.1 
Doelencommissaris - EST 6.10.2 
Doelencommissaris - Papieren doelen 6.9.6 
Doelencommissaris - Papieren doelen – 25m 6.9.8 
Doelenlijn 6.4.3.2 
Doelenlijn 6.4.5.4 
Doelenpapier 6.3.3.4 
Doelsystemen 6.4.1.9 
Droogvuren 6.2.4.1 
Droogvuren - Definitie 6.2.4.1 
EST - Elektronisch doelensysteem  6.3.2. 
EST - Nazicht door de Technische Afgevaardigde 6.3.2.8 
EST - Niet ondertekenen van de printerstrook 6.10.4 
EST – Noteren van het niet registreren of weergeven van een schot 6.10.9.3 
EST – Ondertekenen van de printerstrook 6.10.4 
EST - Overschakelen naar  WEDSTRIJD door standofficiëlen 6.10.4 
EST – Procedure voor nazicht 6.8.10 
EST – Protest tegen een schotwaarde 6.10.7 
EST - Verantwoordelijkheid van de atleet 6.10.4 
Extra schot – Annuleren van het laatst gevuurde schot (bijkomend aan de wedstrijd) 6.10.9.3 
Extra schot – genoteerd en weergegeven op de monitor 6.10.9.3 
Extra schot – niet genoteerd en weergegeven op de monitor 6.10.9.3 
Extra schot – opgedragen een gemikt schot te vuren 6.10.9.3 
Finales – Aanbieden op de stand 6.17.1.3 
Finales – Aanbiedingstijd in het officieel programma 6.6.1.5 
Finales – Aankondigen van de officiële resultaten 6.17.1.13 
Finales – Aankondigen van schoten – 10m en 50m disciplines 6.17.2 
Finales – Aankondigen van schoten – 25m Pistool 6.17.5 
Finales - Aankondigen van schoten – 25m Snelvuurpistool 6.17.4 
Finales – Aantal finalisten 10m en 50m disciplines 6.17.1.1 
Finales – Aantal finalisten 25m disciplines 6.17.1.1 
Finales – Bevelen voor Proefschieten 10m, 50m Liggend en 50m Pistool 6.17.2 
Finales – Bevelen voor Proefschieten 25m Pistool Dames 6.17.5 
Finales – Bevelen voor Proefschieten 25m Snelvuurpistool Heren 6.17.4 
Finales – Bevelen voor Proefschieten 50m Geweer 3 Houdingen 6.17.3 
Finales – Controle van atleten en uitrusting voor de Finales 6.17.1.3 
Finales – Defect van alle Finaledoelen 6.10.9.1 
Finales - Defect van alle Finaledoelen – 10m en 50m disciplines 6.10.9 
Finales - Defect van alle Finaledoelen – 25m disciplines 6.10.9 
Finales – Defect van één enkel doel – 10m en 50m disciplines 6.17.1.8 
Finales - Defect van één enkel doel – 25m disciplines 6.10.9.2 
Finales – Disciplines – Programma 10m Luchtgeweer en 10m Luchtpistool 6.17.2 
Finales - Disciplines – Programma 25m Pistool Dames 6.17.5 
Finales - Disciplines – Programma 25m Snelvuurpistool 6.17.4 
Finales – Disciplines – Programma 50m Geweer 3 Houdingen Heren en Dames 6.17.3 
Finales – Disciplines – Programma 50m Liggend en 50m Pistool 6.17.2 
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Finales – Disciplines – Programma Geweer en Pistool 6.17 
Finales – Doelen 10m en 50m 6.17.2 
Finales – Droogvuren verboden 6.11.2.2 
Finales – Gelijke scores 10m, 50m Liggend en 50m Pistool 6.17.2 
Finales – Gelijke scores 25m Pistool Dames 6.17.5 
Finales – Gelijke scores 25m Snelvuurpistool 6.17.4 
Finales – Gelijke scores 50m 3 Houdingen 6.17.3 
Finales – Hapering van een wapen 10m en 50m Finales 6.17.1.6 
Finales – Hapering van een wapen 25m Finales                               (Regel 8.9 en 8.9.2) 6.17.1.6 
Finales – Klachten over EST 6.17.1.8 
Finales – Loslaten van gas van luchtdrukwapens: 2 punten AFTREK 6.11.2.1 
Finales – Meer dan één schot gevuurd 6.11.2.4 
Finales – Meten van trekkerdruk voor de Finales 6.17.1.3 
Finales – niet tijdig aanbieden van een atleet: 2 punten AFTREK 6.17.1.3 
Finales – Officiële Eindresultaten 6.17.1.13 
Finales – Papieren doelen 10m en 50m 6.14.10 
Finales – Protesten bij Finales – Beslissingen 6.17.6 
Finales – Protesten bij Finales – Scoreprotesten 6.17.1.7 
Finales – Qualificaties – volledige programma 6.17.1.1 
Finales – Schoten gevuurd voor START of na STOP – 10m en 50m 6.11.1.1 
Finales – Startposities 10m en 50m 6.17.1.2 
Finales – Startposities 25m Pistool 6.17.1.2 
Finales – Startposities 25m Snelvuurpistool 6.17.1.2 
Finales – Starttijd 6.17.1.3 
Finales – systemen met schijvendragers 6.11.4 
Finales – Uitmaak 6.17.1.5 
Finales – Vertraging van Finales 6.11.6.4 
Finales – Voorbereidingstijd 10m en 50m 6.11.1.1 
Finales – Voorbereidingstijd 25m disciplines 6.17.4   &   6.17.5 
Finales – Voorstelling van de Finalisten 6.1.1.11 
Finales – Wedstrijd 25m Pistool 6.17.5 
Finales – Wedstrijd 25m Snelvuurpistool 6.17.4 
Finales – Wedstrijdbevelen – 10m, 50m Liggend en 50m Pistool 6.17.2 
Finales – Wedstrijdbevelen – 50m Geweer 3 houdingen 6.17.3 
Finales – Wedstrijdprocedures 6.17.1.12 
Formule voor de kwalificatieronde 6.6.6.1 
Formulieren 6.18 
Fotograferen met flash verboden 6.11.10 
Gas- of luchtcylinder – verantwoordelijkheid van de atleten 6.7.7.1 
Gas- of luchtcylinder – Wisselen of hervullen 6.11.2.3 
Gebruik van transparante schotmaten 6.14.11.3 
Gedragsregels voor Atleten en Officiëlen 6.12 
Geest van de ISSF Regels 6.7.2 
Geldige haperingen 6.13.2 
Gelijke ploegscores  6.15.7 
Gelijke scores bij Olympische disciplines met finales 6.15.5 
Geluidsproducerende uitrusting 6.7.5.4 
Griffier – papieren schijven 6.9.3 
Griffier – Uitrusting 6.9.3 
Hanteren van wapens – na STOP 6.2.3.5 
Hanteren van wapens – verwijderen van wapens tijdens het verloop 6.2.2.1 
Hanteren van wapens – Zelfdiscipline 6.2.2 
Hapering  6.13 
Hapering – Bijkomende proefschoten 6.13.4 
Hapering – extratijd indien geen fout van de schutter 6.13.4 
Hapering van wapens of munitie 6.13 
Herendisciplines 6.1.2 
Herkeuring van een wapen of uitrusting 6.7.9.2 
Herstellen of vervangen van een wapen  6.13.3 
Herstellen of vervangen van een wapen – geen extra tijd, maar bijkomende proefschoten  6.13.4 
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Hervatten van het schieten na STOP 6.2.3.5 
Hinderen van een atleet 6.11.6.5 
Hoofd Baancommissaris – taken en werking 6.9.1 
Hoofdscorebord 6.4.2 
Hoogte van doelen 6.4.6.1 
Horizontale afwijkingen voor doelnmiddens 6.4.6.2 
Inbrengen van een schotmaat 6.14.11.5 
Individuele gelijke scores 6.15.1 
Individuele gelijke scores – alle gelijke scores opgeheven 6.15.1 
Inrichtend Comité 6.1.4.2 
Inschrijvingen – Definitieve inschrijvingen 6.6.3 
Jury – Aanduiding van juries 6.1.4.1 
Jury – Aanwezigheid 6.8.7 
Jury – Advies en toezicht 6.8 
Jury – Advies of bijstand aan schutters 6.6.4 
Jury – Beslissingen 6.7.9.3 
Jury – Beslissingen herkeuring van kledij 6.8.8 
Jury – Extra tijd door de Jury 6.8.13 
Jury – Kennis en opleggen van de ISSF Regels 6.1.2 
Jury – Meerderheid 6.6.7 
Jury – Nazicht en Controle voor de wedstrijd 6.8.3 
Jury – Toezicht en nazicht van uitrusting, wapens en houding 6.8 
Jury – Verantwoordelijkheden 6.6.13 
Jury – Wedstrijdjury’s – Algemeen  6.8 
Juryleden – Atleten of ploegverantwoordelijken 6.8.12 
Juryleden – raad of bijstand aan atleten 6.8.4 
Juryleden moeten de officiële rode ISSF vest dragen 6.8.2 
Juryleden op de doelenlijn – 25 m 6.8.15 
Kennis van de Regels 6.1.2 
Keuring van standen door de Technische Afgevaardigde 6.4.1.10 
Klaar om te vuren – Atleet 6.12.4 
Klacht – Niet registreren of weergeven van een schot – EST 6.10.8 
Klacht tijdens de proefschoten 6.17.1.8 
Kledijvoorschriften – aangepaste kledij 6.7.6 
Klok op de stand 6.4.3.5 
Klok op de stand bij Finales 6.4.3.5 
Kosten – Protesten en Beroepen 6.13.3 
Kruisvuur 6.11.8 
Kruisvuur – 300 m EST 6.11.8.9 
Kruisvuur – Annuleren van een schot 6.11.8.7 
Kruisvuur – Atleet vuurde niet: bevestigd door de Baancommissaris 6.11.8.7 
Kruisvuur – Bepaling van een bevestigd kruisvuur 6.11.8.4 
Kruisvuur – Bepaling van een niet bevestigd kruisvuur 6.11.8.4 
Kruisvuur – Niet bevestigd door de Baancommissaris 6.11.8.8 
Kruisvuur – Proefschot op een proefschijf van een andere atleet 6.11.8.2 
Kruisvuur – Proefschot op een wedstrijdschijf van een andere atleet 6.11.8.3 
Kruisvuur – Uitmaak 6.11.8.1 
Kruisvuur –Ontkennen van een kruisvuur 6.11.8.6 
Laattijdige aankomst 6.11.6.4 
Laden met meer dan één projectiel 6.11.2.4 
Laden van wapens 6.2.3.2 
Laden van wapens – gebruik van een lader 6.2.3.3 
Lichtmeting in binnenstanden 6.4.14 
Linkshandig 6.1.2 
Loslaten van de druklading tijdens de wedstrijd 6.11.2.2 
Lottrekking – Toekennen van schietpunten 6.6.6 
Mediarelaties 6.4.2 
Mediarelaties – lokalen – bijstand – samenwerking 6.4.2 
Mikoefeningen 6.11.1.1 
Mikzone – Slechts één (1) mikzone 6.2.4.1 
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Misser – Niet gevuurde schoten 6.14.7 
Mobiele telefoons 6.11.10 
Mobiele telefoons – verbodsaanduiding 6.11.10 
Mondelinge protesten 6.16.4 
Monitor – zichtbaarheid 6.10.9.3 
Nazicht van de veilighied van wapens 6.2.2.2 
Nazicht van Papieren – en Kleidoelen door het ISSF Hoofdkwartier 6.3.3.1 
Neerleggen van een wapen 6.2.23 
Niet gevuurde schoten 6.11.1.2 
Nummeren van de schijvenhouders en schietpunten 6.4.3.6 
Nummeren van schijven 6.4.3.6 
Offciële training  6.6.2.1 
Officieuze training 6.6.2.3 
Onafhankelijk bepalen van resultaten 6.14.10.4 
Onderbreken van het vuren door een Jurylid / Baancommissaris in het belang van de 
veiligheid 

6.2.1.5 

Onderbreken van het vuren voor meer dan 3 minuten 6.11.5.1 
Onderbreken van het vuren voor meer dan 5 minuten of verplaatsen naar een ander 
schietpunt 

6.11.5.2 

Onderbrekingen 6.11.5 
Oneerlijk voordeel tegenover anderen 6.7.2 
Ongeldige hapering 6.13.2 
Onregelmatige schoten 10m, 50m en 300m 6.11.7 
Oogbescherming 6.2.6 
Oorbescherming 6.2.5 
Opheffing van gelijke scores – 25m disciplines zonder finales 6.15.2 
Opheffing van gelijke scores – Algemeen 6.15 
Opheffing van gelijke scores – Individuelen 6.15.1 
Opheffing van gelijke scores – Terugtellen 6.15.1 
Organisatie van ISSF Kampioenschappen 6.1.4 
Organiserend Comité en afspraken 6.1.4.2 
Overbrengen van boventallige schoten – gevallen van terugtellen 6.11.7.1 
Overbrengen van boventallige schoten – te veel schoten per schijf 6.11.7.2 
Overtreding – heimelijk 6.12.7 
Overtreding – open 6.12.7 
Overtreding van de veiligheidsregels 6.12.7 
Overtredingen en Disciplinaire Regels 6.12.7 
Overtredingen en Disciplinaire Regels – Ingrepen en onderzoeken van de Jury 6.12.7 
Overtredingen van de Regels – Straffen 6.12.5 
Overzicht van de Technische Regels 6.1.3 
Papieren schijven   6.3.3 
Papieren schijven  - Voorschriften 6.3.4 
Papieren schijven – 10 m disciplines 6.3.4 
Papieren schijven – 10 m disciplines – schijven wegleggen na elke 10 schoten 6.11.3 
Papieren schijven – 10 m disciplines – wisselen van schijven 6.11.3 
Papieren schijven – 50 m Geweer en Pistool 6.11.4 
Papieren schijven – 50 m Geweer en Pistool – te traag aanduiden of wisselen 6.11.4 
Papieren schijven – 50 m Geweer en Pistool – wisselen van de schijven 6.11.4 
Papieren schijven – Behandeling 10m Luchtgeweer en Luchtpistool 6.11.3 
Papieren schijven – Behandeling 50m Geweer en 50m Pistool 6.11.4 
Ploegenscores in 50m en 300m eliminatiedisciplines 6.6.6.1 
Ploegleider 6.6.4 
Ploegleider – verantwoordelijkheden 6.12.3 
Pre-wedstrijd Training  6.6.2.2 
Prijzen en Records 6.17.1.3 
Proefschijven – Papieren doelen 6.3.6.1 
Proefschoten 6.11.1.2 
Proefschoten – Wedstrijd wisselen door de Hoofd Baancommissaris 6.11.1.2 
Proefschoten na het eerste wedstrijdschot 6.11.1.2 
Proefschoten voor het eerste wedstrijdschot 6.11.1.1 



 

 97 

 

 

Projectiel – slechts één (1) laden 6.11.2.4 
Propaganda 6.12.1 
Protesten – behandeling door de Jury 6.8.10 
Protesten – Mondelinge protesten 6.15.4 
Protesten – Schriftelijke protesten 6.16.5 
Protesten – Scoreprotesten – Classificatiejury 6.16.6 
Protesten en Beroepen 6.16 
Protesttijd 6.16.6.1 
Putcommissaris – papieren schijven 6.9.5 
Raken van een scorering 6.3.5.8 
Rechtshandig 6.1.2 
Records 6.14.3 
Regels voor alle Geweren en 10m en 50m Pistooldisciplines 6.11.1.1 
Resterende tijd 6.11.1.2 
Resultaten – Afkortingen 6.14.3.2 
Resultaten – Rapport voor het ISSF Hoofdkwartier 6.14.4 
Resultatenboek 6.14.3 
Resultatenlijst – Inhoud 6.14.3.1 
Roken 6.11.10 
Schaduw op doelen 6.4.3.1 
Schietafstanden 6.4.5 
Schietafstanden – meting 6.4.5.1 
Schietmatten 6.4.7.2 
Schietpunt – algemene vereisten 300m, 50m , 10m 6.4.7 
Schietpunt – Horizontale afwijkingen  6.4.6.2 
Schietpunt – substanties 6.11.10 
Schietpunt – uitrusting 6.4.11.10 
Schiettafels 6.4.7.1 
Schot(en) na het bevel STOP 6.11.1.4 
Schot(en) voor het bevel START  6.11.1.1 
Schoten buiten de zone van het Controleblad 6.3.6.5 
Schotmaat 4,5mm BINNEN 6.3.5.7 
Schotmaat 4,5mm BUITEN – 10m Luchtgeweer 6.3.5.8 
Schotmaat 4,5mm BUITEN – 10m Luchtpistool 6.3.5.9 
Schotmaat voor 25m Pistool met centrale percussie 6.3.5.1 
Schotmaat voor 300m Geweer 6.3.5.2 
Schotmaat voor Kleinkaliber Geweer en Pistool – kaliber 5,5mm 6.3.5.3 
Schotmaat voor schuine treffers 6.14.12.1 
Schotmaat voor uitmaak van binnentienen Luchtgeweer met schotmaat voor Luchtpistool 6.3.5.6 
Schotmaat voor uitmaak van binnentienen Luchtpistool 6.3.5.6 
Schotmaten – keuring door de Technische Afgevaardugde 6.4.1.10 
Schotmaten voor papieren doelen 6.3.5.4 
Schotwaarde 6.14.11 
Schriftelijke Protesten 6.16.5 
Schriftelijke Protesten – Beslissing doorgezonden naar het ISSF Hoofdkwartier 6.16.2 
Schuine treffers – 25m disicplines 6.14.12.2 
Scorezones – scoreringen 6.14.11.1 
Shoot-offs voor 25m disciplines 6.15.6 
Signaalsystemen op de stand en naar de putten 6.4.11.5 
Speciale toestellen – kledij 6.7.5.3 
Standscoreborden 6.4.2 
Standvoorschriften 6.4.1 
Steunschijven 50m & 300m 6.3.6.6 
Steunschijven, Controleschijven, Controlebladen 6.3.6.6 
Storingen 6.11.9 
Straffen voor overtredingen van de Regels 6.12.6 
Substanties aangebracht op het schietpunt 6.11.10 
Taken en werking van de Jury 6.8 
Te veel schoten in een discipline of houding 6.11.7.1 
Te veel schoten per papieren doel 6.11.7.2 
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Te veel schoten per schijf – 2 voorvallen 6.11.7.2 
Te veel schoten per schijf – 3 houdingendisciplines – beoordeling 6.11.7.2 
Te veel schoten per schijf – meer dan 2 voorvallen 6.11.7.2 
Te veel schoten per schijf – overdracht van boventallige schoten 6.11.7.2 
Technische Afgevaardigde: Nazicht van EST 6.3.2.8 
Technische Afgevaardigde: nazicht van schotmaten 6.4.1.10 
Technische Afgevaardigde: rapport van Wereld- of Olympische Records 6.14.9 
Technische Afgevaardigde: Toezicht bij de toekenning van shietpunten 6.6.6 
Technische Commissarissen – EST 6.10.1 
Technische Vergadering 6.6.4 
Tijdschema’s – nagekeken door de Jury’s 6.8 
Toekennen van schietpunten – 10m disciplines 6.6.6 
Toekennen van schietpunten – 25m Snelvuurpistool 6.6.6.2 
Toekennen van schietpunten – Basisprinciepes 6.6.6 
Toekennen van schietpunten – Eliminatiewedstrijden en buitenstanden 6.6.6.1 
Toekennen van schietpunten – Gelijke omstandigheden 6.6.6 
Toekennen van schietpunten – Onder toezicht van de Technische Afgevaardigde 6.6.6 
Toekennen van schietpunten – Ploegen – Meer dan een doorgang 6.6.6 
Toekennen van schietpunten – Standbeperkingen 6.6.6 
Toelatingsvoorwaarden voor atleten 6.7.8.3 
Toepassen van de ISSF Regels 6.1.2 
Toeschouwerszone 6.4.1.5 
Training – Algemeen 6.6.2 
Treffers buiten de scoreringen 6.14.11.1 
Tweede Griffier – papieren doelen – 25m 6.8.15 
Uitmaak in het Classificatiebureau 6.14.10.1 
Uitmaak van protesten 6.10.7 
Uitmaak van protesten – EST 6.10.7 
Uitmaak van protesten – EST: 2 punten AFTREK 6.16.6.2 
Uitmaak van protesten – Papieren doelen  6.16.6.3 
Uitmaakprocedures 6.14.10.3 
Uitmaakprocedures (papieren doelen) 25m disciplines 6.14.12 
Uitrustingen munitie 6.7 
Uitrustingscontrole – geldigheid van éénmalige keuring 6.7.4 
Uitrustingscontrole – geldigheid zonder “éénmalige uitrustingscontrole” 6.7.7.1 
Uitrustingscontrole – herkeuring 6.7.9.2 
Uitrustingscontrole – inlichten van atleten en ploegverantwoordelijken 6.7.7.1 
Uitrustingscontrole – inschrijving 6.7.7.1 
Uitrustingscontrole – merken van uitrusting en wapens 6.7.7.1 
Uitrustingscontrole – nazicht voor gebruik van de uitrusting 6.7.7 
Uitrustingscontrole – onsportief voordeel op anderen 6.7.1   &   6.7.2 
Uitrustingscontrole – toestellen – toestel voor buigzaamheid van de schoen 6.5.3 
Uitrustingscontrole – toestellen – toestel voor dikte 6.5.1 
Uitrustingscontrole – toestellen – toestel voor stijfheid 6.5.2 
Uitrustingscontrole – toestellen en schotmaten 6.5 
Uitrustingscontrole – toezicht door de jury 6.8 
Uitrustingscontrole – verantwoordelijkheid van de atleet 6.7.7.1 
Uitrustingscontrole in het belang van de veiligheid 6.2.1 
Valse inlichtingen 6.12.7 
Veiligheid 6.2 
Veiligheid van atleten, Baancommissarissen, toeschouwers 6.2.1.13 
Veiligheid van standen 6.2.1.2 
Veiligheidsrisico voor anderen op een schietstand 6.2.1.4 
Veiligheidsvereisten 6.2.1 
Veiligheidsvlaggen 6.2.2.2 
Veranderen of vullen van Gas- of luchtcylinder 6.11.2.3 
Veranderen van Proef- naar Wedstrijdschoten 6.10.4 
Veranderen van windvlaggen voor de voorbereidingstijd 6.4.4.6 
Verantwoordelijkheid van Baancommissarissen LADEN / START – ONTLADEN / STOP 6.2.3.1 
Verantwoordelijkheid van de atleet – uitrusting 6.7.1 
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Verantwoordelijkheid voor vervoer van schijven 6.9.6 
Verlichtingsvereisten voor binnenstanden 6.4.14 
Verloop van ISSF Kampioenschappen 6.1.4 
Verplaatsen naar een ander schietpunt 6.10.9.3 
Verplaatsen naar een reservepositie 6.10.9.3 
Vervangen van een atleet in een ploegendiscipline 6.6.5 
Vervangwagen - Hapering 6.13.3 
Vervoer van schijven 6.14.10.1 
Voorbeelden van papieren doelen voor ISSF Hoofdkwartier 6.3.3 
Voorbereidingstijd – Hanteren van wapens, droogvuren, mikoefeningen 6.11.2.1 
Voorbereidingstijd – Proefschijven, nazichten vóór de wedstrijd 6.11.1.2 
Voorbereidingstijd voor shoot-off 25m Pistool 6.15.6.1 
Voorlopige scores 6.14.1  &  6.16.6.1 
Voorschriften voor Standen en Doelen 6.4 
Vuren na het bevel UNLOAD / STOP 6.2.3.4 
Vuren voor het bevel LOAD / START 6.2.3.4 
Vuurlijn 6.4.3.2 
Vuurlijn – aangeven en afmetingen 6.4.5.4 
Waarschuwing 6.12.6.1 
Wapenkoffers 6.2.2.8 
Wapenkoffers 6.11.10 
Wapentest (werkingstest) 6.4.11.11 
Wedstrijdofficiëlen 6.9 
Wedstrijdregels 6.11.1 
Wedstrijdzone 6.11.10 
Wereld- of Olympische Records – melding door de Technische Afgevaardigde 6.14.9 
Wereld- of Olympische Records – vereisten in de Algemene Regels 6.1.2 
Wereldrecords: Binnenstanden 25m en 50m 6.14.9 
Wereldrecords: Eliminaties – Kwalificaties - Finales 6.14.9 
Wereldrecords: nazicht 6.14.9 
Wijzigen van uitrusting na controle 6.7.7.1 
Wijziging van een wapen of uitrusting 6.11.6.2 
Windvanen 50m en 300m 6.4.4 
Windvanen 50m en 300m nazicht voor de Voorbereidingstijd 6.4.4 
Zijkleppen 6.7.8.4 
Zon – richting van standen 6.4.3.1 
Zone voor Officiëlen 6.4.1.5 
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7.1 ALGEMEEN 
 
7.1.1    Deze Regels maken deel uit van de Technische Regels van de ISSF en zijn van toepassing op alle 
            geweerdisciplines. 
 
7.1.2 Alle atleten, ploegverantwoordelijken en scheidsrechters moeten vertrouwd zijn met de ISSF Regels 

en moeten ervoor zorgen dat deze Regels opgelegd worden.  Het is de verantwoordelijkheid van 
elke atleet om zich naar deze Regels te gedragen. 

 
7.1.3    Wanneer een Regel verwijst naar rechtshandige atleten, verwijst het omgekeerde van die Regel naar 
            linkshandige atleten. 
 
7.1.4 Tenzij een Regel expliciet van toepassing is op een heren- of damesdicipline, moet hij van 
             toepassing zijn op zowel heren- als damesdisciplines. 
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7.2 VEILIGHEID 
 
             VEILIGHEID IS VAN HET ALLERGROOTSTE BE LANG 

 
Zie Algemeen Technisch Reglement – Regel 6.2 

 
 
 
 
 
 

7.3 STAND- EN DOELVOORSCHRIFTEN 
 

Zie Algemeen Technisch Reglement – Regel 6.3 voor doelen en doelvoorschriften en 6.4 voor 
standvereisten en voorschriften voor andere ruimtes. 
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7.4 GEWEREN EN MUNITIE 
 
7.4.1 Voorschriften voor alle geweren 
 
7.4.1.1 Eén geweer per discipline. Slechts één (1) geweer mag gebruikt worden in de Eliminatie-, de 
             Kwalificatie- en de Finalerondes van één (1) discipline. 
 De kamer, de loop en de kolf mogen niet verwisseld worden, behalve dat een afneembare kolfplaat       
             wel mag verwisseld worden.  Bijhorigheden die bevestigd zijn aan de kamer, de loop of de kolf,     
             mogen verwisseld worden.  En geweer dat defect raakt mag, indien de Jury er mee instemt,      
             vervangen worden overeenkomstig Regel 6.13.3.  
 
7.4.1.2 Systemen die de beweging of trillingen verm inderen.  Elk toestel, mechanisme of systeem dat      
             trillingen of bewegingen van het geweer effectief vertragen of verminderen voor het schot wordt     
             gelost, is verboden. 
  
7.4.1.3  Pistoolgrepen.  De pistoolgreep voor de rechterhand moet zo gebouwd zijn dat hij niet steunt op de 
             schietriem of de linkerarm. 
 
7.4.1.4 Lopen en verlengbuizen mogen op generlei wijze doorboord zijn.   

Compensators en mondingsremmen zijn op geweren verboden.Elke constructie of toestel in de 
             loop of de buizen die niet dienstig is voor het afvuren of het kameren van de patroon of het      
             projectiel, is verboden. 
 
7.4.1.5 Mikorganen 
 

• Corrigerende lenzen en kijkers mogen niet aan het geweer bevestigd zijn. 
 

• De atleet mag corrigerende lenzen of brilglazen, en/of filters of gekleurde lenzen dragen. 
 

• Elk mikorgaan dat geen lens of een systeem van lenzen bevat, of andere middelen van optische 
verbetering is toegelaten, behalve dat licht- of polariserende filters mogen aangebracht worden 
op het voorste of achterste mikorgaan, of op beide; 

 

• Elk mikorgaan dat geprogrammeerd is om het trekkermechanisme te bedienen is verboden; 
 

• Een oogklep mag aan het geweer of het achterste mikorgaan bevestigd zijn.  De klep mag niet 
groter zijn dan 30 mm hoog (A) en, langs de zijde van het niet-mikkende oog, niet verder 
uitsteken dan 100 mm gemeten vanaf het midden (B) van het achterste mikorgaan. Er mag geen 
oogklep gebruikt worden aan de zijde van het mikoog; en 

 
 Oogklep op het achterste mikorgaan 

                                                  
 

• Een prisma of spiegel mag enkel worden gebruikt om, mikkend met het linkeroog, te schieten 
vanuit de rechterschouder of vice versa, op voorwaarde dat het geen vergrotende lens of lenzen 
bevat.  Het mag niet gebruikt worden bij het schieten vanuit de rechterschouder bij gebruik van 
het rechteroog. 

   
7.4.1.6  Elektronische trekkers zijn toegelaten op voorwaarde dat: 
 

• Alle onderdelen stevig bevestigd zijn aan en ondergebracht in het trekkermechanisme of de lade 
van het geweer zodat de batterij en draden uitwendig niet zichtbaar zijn; 

 

• De trekker bediend wordt door de rechterhand van een rechtshandige atleet, of door de 
linkerhand van een linkshandige atleet; 

 

• Alle onderdelen aangebracht zijn wanneer het geweer wordt aangeboden bij de 
Uitrustingscontrole; en 

 

Midden van 
de opening 
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• Het geweer met alle onderdelen aangebracht, voldoet aan de regels betreffende afmetingen en 
gewicht voor die discipline. 

 
7.4.2 Voorschriften voor 300 m Standaardgeweer en 1 0 m Luchtgeweer 
 
7.4.2.1 De kolfplaat mag in de hoogte verstelbaar zijn. Het laagste punt van de lade of de punt van de kolf, 

met de kolf in de maximale neerwaartse positie, mag niet lager liggen dan 220 mm van de middellijn 
van de loop.  Het mag maximum 15 mm links of rechts buiten de middellijn van het normale kolfeinde 
OF de volledige kolfplaat (geen deel) mag op de verticale as gedraaid worden.  De kolfplaat draaien 
over de horizontale as is verboden. 

 
7.4.2.1.1  
 
                                                                          As van de kolfplaat 

                                                              
                                                              VERBODEN      TOEGELATEN 
 
7.4.2.2 Een duimgat, duimrust, palmsteun, handsteun en waterpas zijn verboden. Een handsteun is elke 

verdikking of uitbreiding aan de voorzijde of de zijkant van de pistoolgreep, ontworpen om het 
wegglijden van de hand te beletten. 

 
7.4.2.3 Een lade die kleiner is dan het toegestane maximum van elke afmeting, mag worden aangepast tot 

de afmetingen vermeld in de Tabel van Geweerafmetingen .  Elk opvulsel moet binnen de 
toegestane afmetingen vallen en in geen geval mag de pistoolgreep, het kaakstuk of het onderste 
deel van de lade anatomisch gevormd zijn. 

 
7.4.2.4 De pistoolgreep mag niet meer dan 60 mm uitsteken van een vertikaal vlak loodrecht op het midden 

van de loop. 
 
7.4.2.5 Op het voorhout, de pistoolgreep of het onderste deel van de lade, mag geen materiaal aangebracht 

worden dat een betere grip geeft. 
 

7.4.2.6  Uitwendige gewichten 
 

• Loopgewichten in een straal van 30 mm van het middelpunt van de loop, zijn toegelaten.          
            Loopgewichten mogen in de langsrichting van de loop verplaatst worden. 

 
• Elk ander gewicht moet binnen de afmetingen van de lade vallen. 

 
7.4.3 Voorschriften voor 300 m Standaard Geweer 
 

Alle 300 m geweren moeten overeenstemmen met de gegevens in de Tabel van Geweerafmetingen 
en met de volgende bijkomende beperkingen: 

 
• De minimum trekkerdruk is 1.500 g.   De trekkerdruk moet gemeten worden met de loop in        

de verticale positie.  Nazicht van de trekkerdruk moet onmiddellijk na de laatste reeks gebeuren.  
Er zijn maximaal drie (3) pogingen toegelaten om het trekkergewicht op te heffen.  Elke atleet 
waarvan het geweer de test niet doorstaat, moet gediskwalficeerd worden; 

 

• Het geweer mag gedurende de wedstrijdtijd niet van de vuurlijn worden verwijderd, tenzij met 
toestemming van de Baancommissarissen; 
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• Hetzelfde geweer moet, zonder wijzigingen, in alle houdingen gebruikt worden.  Het afstellen van 
de kolfplaat en de handstop, het vervangen van ringen in het voorste mikorgaan of het afstellen 
van het achterste mikorgaan of de diopter zijn toehelaten.  Het verwijderen van het kaakstuk 
tijdens de wedstrijd is toegelaten om de loop en de grendel onder toezicht van de Jury te 
reinigen, maar hun stand mag niet gewijzigd worden bij het terugplaatsen; en 

 

• De totale lengte van de loop, een verlengbuis inbegrepen, gemeten van de voorzijde van het 
staartstuk tot de zichtbare vuurmond, mag 762 mm niet overschrijden. 

 
7.4.4 Voorschriften enkel voor 10 m Luchtgeweer 
 

Elk type geweer met perslucht of –gas dat overeenstemt met de voorschriften in de Tabel van 
Geweerafmetingen  en met de volgende  bijkomende beperkingen: 

 

• De totale lengte van het systeem, gemeten van het achtereind van het mechanisme tot de 
zichtbare vuurmond, mag 850 mm niet overschrijden; en 

 

• Het voorste mikorgaan mag niet voorbij de zichtbare loopmond uitsteken. 
  
7.4.4.1 Tabel van Geweerafmetingen 

                      
Afmetingen van afstanden C, D, E, F en J zijn gemet en vanaf de aslijn van de loop 

 

  
300 m 

Standaard 
Geweer 

Luchtgeweer 

A Lengte van de korreltunnel 50 mm 50 mm 

B  Diameter van de korreltunnel 25 mm 25 mm 

C 
Afstand van het midden van de korreltunnel tot de ziel van de loop, hetzij recht er 
boven of schuin (uitgezonderd voor atleten die schieten uit de rechterschouder 
doch hun linkeroog gebruiken) 

60 mm 60 mm 

D Hoogte van de lade / voorhout 90 mm 90 mm 

E Laagste punt van de pistoolgreep 160 mm 160 mm 

F Laagste punt van de tip van de kolfplaat, met de kolfplaat op haar laagste stand 220 mm 220 mm 

G Diepte van de curve van de kolfplaat 20 mm 20 mm 

H Hoogte van de kolfplaat 153 mm 153 mm 

I  Maximale breedte van het voorhout 60 mm 60 mm 

J1 Afstand tussen kaakplaat en aslijn van de loop 40 mm 40 mm 

J2 Maximale afstand van elke deel van de pistoolgreep uit een vertikaal vlak haaks 
op de middellijn van de loop 60mm 60mm 

K Afstelling van de kolfplaat t.o.v. het normale einde van de kolf, links of rechts 15 mm 15 mm 

L Trekkerdruk ≥ 1.500 g vrij 

M Gewicht met mikorganen (en handstop 300 m) 5,5 kg 5,5 kg 

N Het voorste mikorgaan mag niet voor de zichtbare vuurmond van het geweer 
uitsteken, zowel 300m Standaardgeweer als Luchtgeweer 

Mag niet 
uitsteken 

Mag niet 
uitsteken  

O Standaardgeweer: de totale lengte van de loop, verlengbuizen inbegrepen, van de 
vuurmond tot de voorzijde van het staartstuk 

762 mm  

O1 Luchtgeweer: totale lengte van het luchtgeweersysteem  850 mm 

 
 
 

                                                                           Luchtgeweer: max. 850 mm 
 

         Standaardgeweer: max. 762 mm 
  

Aslijn van de loop 
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7.4.5 Voorschriften voor 50 m Geweren 
 

Alle geweren gekamerd voor randvuurpatronen 5,6 mm ( .22”) Long Rifle zijn toegelaten: 
 

• Het gewicht van het geweer mag niet meer dan 8 kg bedragen voor heren met alle gebruikte 
toebehoren, inbegrepen palmsteun of handstop;  

 
• Het gewicht van het geweer mag niet meer dan 6,5 kg voor dames met alle gebruikte 

toebehoren, inbegrepen palmsteun of handstop;  
 

• Gewichten op of in het lagere deel van de lade of de kolf mogen horizontaal niet verder van de 
middellijn van de loop uitsteken dan de afstand van de maximale verlenging van het kaakstuk 
van de middellijn van de loop.  Gewichten mogen naar achter niet verder uitsteken dan een 
loodlijn op het diepste punt van de kolf; en 

 
• Gewichten op het voorhout van het geweer mogen niet lager uitsteken dan 90 mm onder de ziel 

van de loop en niet verder voorwaarts dan 700 mm van het achtereind van het syteem. 
 

 
 
7.4.5.1 Kolfplaat en –haak  
 

• De kolfhaak die uitsteekt van het laagste punt van de kolfplaat mag niet verder dan 153 mm (A) 
uitsteken achter een loodlijn op de aslijn van de loop, getrokken op het diepste punt van de 
kolfplaat die normaal tegen de schouder rust;    

 
• De kolfhaak die uitsteekt van het laagste punt van de kolfplaat moet een totale buitenlengte 

hebben over elke curve of bocht van niet meer dan 178 mm (B); 
 

• Het bovenste punt van de kolfhaak mag niet verder dan 25 mm achter deze loodlijn uitsteken; en 
 

• Elk toestel of gewicht dat uitsteekt voor het laagste deel van de kolfplaat is verboden. 
 
 

                                                     Fout! 
 

              
 
 

  Aslijn van de loop  
(enkel voor het aangeven van de 90° hoek)  

 
Afmetingen in mm 

Gewichten op 50m Geweren  

Ziel van de loop 
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7.4.5.2 Palmsteun 
 

Een palmsteun is elke bevestiging of uitbreiding onder het voorhout, dat de voorste hand helpt het 
geweer te steunen in de staande houding.  Dergelijke verlengingen mogen niet lager dan 200 mm 
uitsteken onder de aslijn van de loop. 

 
7.4.5.3 Voorschriften voor 300 m Geweren 
 

Voorschriften voor 300m Geweren zijn dezelfde als voor het 50 m Geweer (heren en dames).  Zie 
7.4.5 en de Tabel van de Geweerspecificaties . 

 
7.4.6 Munitie 
 

Geweer Kaliber                       Andere bijzond erheden 

50 m 
5,6 mm 
(.22”) 

Randpercussie Long Rifle.  Enkel loden kogels of van gelijkaardig zacht 
materiaal zijn toegelaten 

10 m 
4,5 mm 
(.177”) 

Projectielen van elke vorm uit lood of een ander zacht materiaal zijn 
toegelaten 

300 m 
Maximum  

8 mm 

Elke soort munitie die kan afgevuurd worden zonder gevaar voor atleten  
of baanpersoneel.  Spoortrekker, pantserdoorborende en 
brandstichtende munitie is verboden 
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7.5 VOORSCHRIFTEN VOOR KLEDIJ 
 

Zie de Algemene Technische Regels voor algemene voorschriften voor kledij en het nazicht van 
kledij (Regel 6.7). 

 
7.5.1 Algemene Voorschriften voor Geweerkledij 
 
7.5.1.1 Alle wedstrijduitrusting en toebehoren voor geweer mag gekeurd worden op éénmalige basis op een 

ISSF Kampioenschap.  Het Uitrustingscontrole Certifikaat moet voorhanden gehouden worden met 
de uitrusting. Alle gekeurde uitrusting of toebehoren dat gewijzigd werd moet herkeurd worden. 

 
7.5.1.2 Alle schietjassen, -broeken en –handschoenen moeten vervaardigd zijn uit een soepel materiaal 

waarvan de karakteristieken zoals stijfheid, dikte en hardheid,  niet materieel veranderen onder 
gewone schietomstandigheden.  Alle voering , vulsel en verstevigingen moeten aan dezelfde 
voorwaarden voldoen. Voering of vulsel mag niet gewatteerd zijn, kruiselings doorstikt, gelijmd of op 
enigerlei wijze vastgehecht aan de buitenlaag van de kledij, behalve op de gewone 
kleermakerspunten. Alle vulsel of voering moet gemeten worden als onderdeel van de kledij.   

 
7.5.1.3 Slechts één (1) schietjas, één (1) –broek en één (1) paar –schoenen mag door de Uitrustingscontrole 

goedgekeurd worden per atleet voor alle Geweerdisciplines in een ISSF Kampioenschap.  Indien een 
atleet meer dan één (1) item geweerkledij (schietjas, -broek en –schoenen) die gekeurd zijn door de 
uitrustingscontrole, moet hij aangeven welk item gebruikt zal worden voor dit Kampioenschap. Dit 
belet de atleet niet een gewone trainingbroek en normale sportschoenen te dragen voor ieder 
onderdeel of iedere houding.  De vest moet in de drie houdingen – liggend,staand en geknield – 
gebruikt kunnen worden en moet aan alle andere voorwaarden voldoen om goedgekeurd te worden 
voor de wedstrijd. Elk kledingsstuk dat wordt afgekeurd mag opnieuw gekeurd worden nadat 
wijzigingen aangebracht zijn. 

 
7.5.1.4 Voor of tijdens alle keuringen mag de kledij niet tijdelijk met warmte of andere middelen worden  

behandeld. Permanente aanpassingen mogen aan de kledij worden aangebracht.  Kledingsstukken 
mogen daarvoor van de Uitrustingscontrole worden verwijderd en opnieuw aangeboden.  Indien een 
kledingsstuk een tweede of navolgende maal tijdens hetzelfde Kampioenschap wordt aangeboden 
voor een herkeuring, is een toeslag van 20,00 € van toepassing. 

 
7.5.1.5 Behandeling van het materiaal na de keuring (sprays enz.) wordt overeenkomstig de regels bestraft. 
 
7.5.1.6 Wanneer een korte broek wordt gedragen tijdens de wedstrijden, mag de onderzijde van de pijp niet 

meer dan 15 cm boven het midden van de knieschijf komen. 
 
7.5.2 Voorschriften voor Afmetingen van Kledij 
 
7.5.2.1 Voorschriften voor dikte 
 
 Wedstrijdkledij voor Geweer moet voldoen aan deze voorschriften qua dikte: 
 

Plaats van de 
afmeting 

Dikte Vest Broek Schoenen Handschoenen Onderkledij 

Normaal Enkel 2,5 mm 2,5 mm 4,0 mm - 2,5 mm 
Normaal Dubbel 5,0 mm 5,0 mm - - 5,0 mm 
Normaal Totaal - - - 12,0 mm - 

Verstevigingen Enkel 10,0 mm 10,0 mm - - - 
Verstevigingen Dubbel 20,0 mm 20,0 mm - - - 

 
 Geen enkele afmeting groter dan de afmetingen voor dikte in de tabel vermeld, mag goedgekeurd 

worden (nultolerantie). 
 
7.5.2.2 Voorschriften voor stijfheid 
 
 Wedstrijdkledij voor Geweer moet voldoen aan deze voorschriften qua stijfheid: 
 

• Wanneer de meetcylinder tenminste 3,0 mm wordt ingedrukt is het materiaal aanvaardbaar; 
 

• Indien een waarde van minder dan 3,0 mm wordt aangegeven is het materiaal te stijf.  Geen 
enkele meting beneden de meting van 3,0 mm mag goedgekeurd worden; en 



 

 112 

 
 

• Elk deel van de vest of broek moet kunnen gemeten worden met de 60 mm meetcylinder.  Indien 
een deel te klein is voor normaal nazicht (geen vlakke zone van 60 mm of meer), moet de meting 
gebeuren over de naden. 

 
7.5.2.3 Voorschrift voor buigzaamheid van de schoen zool 
 
 De zolen van de schoenen van de atleet moet minstens 22,5° buigen wanneer een druk van 15Nm 

wordt uitgeoefend op de hielzone terwijl de laars of schoen in het testtoestel geklemd is. 
 
7.5.3 Schietschoenen 
 

Normale stadsschoenen of lichte atletiekschoenen zijn toegelaten in alle houdingen. Speciale 
schietschoenen die de volgende normen niet overschrijden mogen enkel gedragen worden in de 
10m en 50m 3 houdingen disciplines.  Speciale schietschoenen mogen niet gedragen worden in 
disciplines Geweer Liggend: 

 
7.5.3.1 Het bovendeel, het deel boven de zoollijn, moet uit zacht, buigzaam en plooibaar materiaal  

vervaardigd zijn dat, voering inbegrepen, niet dikker is dan 4 mm, gemeten op een vlak  oppervlak 
zoals punt D op de afbeelding van de schoen. 

 
7.5.3.2 Over het ganse voorste deel van de voet moet de schoenzool uit hetzelfde materiaal van dezelfde 

buigzaamheid vervaardigd zijn.  Atleten mogen uitneembare inlegzolen gebruiken in hun schoenen, 
maar elk inlegstuk moet eveneens buigzaam zijn in het voorste deel van de voet. 

 
7.5.3.3 Om aan te tonen dat zolen buigzaam zijn moeten de atleten in het SV steeds normaal stappen (hiel – 

teen).  Een waarschuwing zal gegeven worden voor de eerste overtreding, een twee-puntenaftrek en 
disqualificatie zal gegeven worden voor de verdere overtredingen. 

  
7.5.3.4 De hoogte van de schoen mag, gemeten vanaf de grond tot het hoogste punt (punt C op de 

afbeelding van de schoen) niet meer zijn dan 2/3 van de lengte.  
 
7.5.3.5 Indien de schutter schoenen draagt moet het aan de buitenzijde een overeenstemmend paar zijn.  
 
7.5.3.6 Afmetingen van de schoen  

 
 De schoenen van de atleten mogen de maximum afmetingen zoals aangegeven in de afbeelding en 

de tabel, niet overschrijden: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 A Maximale zooldikte aan de teen: 10 mm 
B Totale lengte van de schoen: volgens de schoenmaat van de schutter 

C Maximale hoogte van de schoen niet meer dan 2/3 van de lengte van B  
D Maximale dikte van het bovenmateriaal: 4 mm 

De schoenzool moet de buitenomtrek van de schoen volgen en mag op geen enkel punt 
meer dan 5,0 mm van de buitenafmetingen van de schoen uitsteken.  Tenen of hielen 
mogen niet vierkant of vlak worden gesneden.  
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7.5.4.9 Schietjas 
 
7.5.4.1  Het lichaam en de mouwen van de schietjas, voering inbegrepen, mogen, gemeten op punten waar 

vlakke oppervlakken kunnen gemeten worden, in enkele dikte, niet dikker zijn dan 2,5 mm en in 
dubbele dikte niet meer dan 5 mm.  De jas mag niet langer zijn dan de onderkant van de gebalde 
vuist (zie Tabel van de schietjas. 

 
7.5.4.2 De sluiting van de jas mag enkel met niet verstelbare middelen zijn door middel van bvb.knopen of 

ritssluitingen.  De jas mag ten hoogstr 100 mm overlappen ter hoogte van de sluiting (zie Tabel van 
de jas). De jas moet los rond het lichaam van de drager hangen. Daartoe moet de jas de normale 
sluiting met minstens 70 mm kunnen overlappen, gemeten van het midden van de knoop tot de 
buitenste rand van het knoopsgat.  De meting zal gebeuren met de armen langszij.  De meting moet 
gebeuren met een overlap meettoestel met een spanning van 6 tot 8 kg. De zone rond het knoopsgat 
is beperkt tot 12 mm en deze zone mag de toegestane dikte van 2,5 mm overschrijden. 

 
7.5.4.3  Alle banden, veters, linten, stiksels of apparaten die bedoeld zijn om kunstmatige steun te geven, 

zijn verboden. Eén (1) ritssluiting of maximum twee (2) banden zijn toegelaten in de zone van het 
schouderstuk om loshangend materiaal vast te maken (zie Tabel van de jas).  Geen enkele andere 
ritssluiting of andere sluiting of spanmateriaal is toegelaten, tenzij die vermeld in deze Regels en 
Diagrammen. 

 
7.5.4.4 Het rugstuk mag uit meer dan één (1) stuk materiaal vervaardigd zijn, voor zover de stijfheid van de 

jas niet wordt verhoogd of de soepelheid verminderd.  Elk deel van het rugpaneel moet in 
overeenstemming zijn met de maximale dikte van 2,5 mm en de minimum stijfheid van 3,0 mm. 

 
7.5.4.5 Het zijstuk mag niet dermate vervaardigd zijn dat, in de staande houding, onder de elleboog van de 

steunarm een horizontale zoom of zomen voorkomt of voorkomen. 
 
7.5.4.6  De atleet moet beide armen volledig kunnen strekken (rechte mouwen) bij het dragen van de 

dichtgeknoopte vest.  In de liggende en in de geknielde houding mag de mouw van de jas niet 
uitsteken voorbij de pols van de arm waaraan de schietriem bevestigd is.  De mouw mag evenmin 
tussen de hand of de handschoen en het voorhout van de lade worden gestoken wanneer de 
schutter in schiethouding is.  

 
7.5.4.7 Het aanwenden van velcro, plakkerige substanties, vloeistof of spray aan de buitenzijde zowel als 

aan de binnenzijde van de jas, schoenen en/of de vloer, of uitrusting, is verboden.  Het materiaal van 
de jas ruwer maken is wel toegelaten.  Overtredingen worden bestraft overeenkomstig de Regels 

 
7.5.4.8  Schietjassen mogen enkel aan de buitenzijde voorzien zijn van verstevigingslappen die onderworpen 

zijn aan de volgende beperkingen: 
 

• De maximale dikte met inbegrip van de jas en alle vulling is 10 mm in enkele dikte en 20 mm 
indien gemeten in dubbele dikte; 

 
• Aan beide ellebogen mogen versterkingen aangebracht worden die niet meer dan de helft van de 

omtrek van de mouw bedragen. Aan de arm waar de schietriem wordt bevestigd mag de 
versterking lopen van de bovenarm tot op 100 mm van de rand van de mouw. De versteviging op 
de andere arm mag maximaal 300 mm lang zijn; 

 
• Slechts één (1) haak, lus, knoop of gelijkaardig mag aan de buitenkant van de mouw of 
 schoudernaad bevestigd zijn om het verschuiven van de schietriem te verhinderen; 

 
• De versteviging van de schouder waar de kolfplaat rust mag in haar grootste afmeting 300 mm 

niet overschrijden (zie Tabel van de schietjas); 
 

• Alle binnenzakken zijn verboden; en  
 

• Eén (1) zak aan de buitenzijde van de jas is toegelaten aan de rechter voorzijde (linker voorzijde 
voor linkshandige atleten).  De zak mag niet meer dan 250 mm hoog zijn vanaf de onderste rand 
van de jas, bij 200 mm breed. 
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7.5.4.9 Afmetingen van de schietjas 

 
 

 
 

7.5.5 Schietbroek 
 
7.5.5.1 De dikte van de broek, voering inbegrepen, mag in enkele dikte maximaal 2,5 mm en in dubbele 

dikte maximaal 5 mm dik zijn op alle plaatsen waar vlakke oppervlakken  kunnen gemeten worden. 
De bovenzijde van de broek mag niet hoger aansluiten of gedragen worden dan 50 mm boven het 
uitsteeksel van het heupbeen.  Elke zak is verboden.  Alle trekkoorden, ritssluitingen of dergelijke, 
bedoeld om de broek rond de benen of de heupen aan te sluiten, zijn verboden. Om de broek op te 
houden mag enkel een normale broeksriem van maximaal 40 mm breed en 3 mm dik worden 
gebruikt, of bretellen. Wordt een broeksriem gedragen in de staande houding, dan mag de gesp of 
de sluiting niet gebruikt worden als steun voor de linkerarm of –elleboog. Onder de linkerelleboog of 
–arm mag de riem niet worden gedubbeld, verdrievoudigd enz.  Is de broek voorzien van een 
heupband, dan mag deze niet breder zijn dan 70 mm.  Wanneer de dikte van de heupband meer dan 
2,5 mm bedraagt, is een riem niet toegelaten.  Wordt geen riem gedragen is de toegelaten absolute 
dikte van de heupband maximaal 3,5 mm. Maximaal zeven (7) riemlussen niet breder dan 20 mm en 
minimum 80 mm tussenafstand, zijn toegelaten. De broek mag met één (1) haak en tot vijf (5) ogen 
gesloten worden, of tot vijf (5) verstelbare drukknopen, of een gelijkaardige sluiting, of velcro die niet 
meerlagig is. Slechts één (1) type sluiting is toegelaten. Een velcrosluiting gecombineerd met een 
andere sluiting, is verboden.  De broek moet los rond de benen hangen.  In plaats van de 
schietbroek is het de atleet toegestaan een trainings- of andere sportbroek te dragen die geen 
kunstmatige steun geeft aan eender welk lichaamsdeel.  Jeans of gelijkaardig zijn niet toegelaten. 
 

7.5.5.2 Ritssluitingen, knopen, velcro of gelijkaardige niet verstelbare sluitingen mogen in de broek enkel 
gebruikt worden op volgende plaatsen: 

 
Ritssluiting of straps 

Maximale lengte van de jas 

                         Zak 
 

 Middelpunt van de knopen 

      Rand van de knoopsgaten 

Rand van  
de jas 

Verwijderbaar     
rugstuk 

Middelpunt van de knopen 

Alle maten in mm 
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• Eén type sluiting vooraan om de spriet te openen of te sluiten.  De spriet mag niet lager zijn dan 
de hoogte van het kruis.   

 
• Openingen die niet kunnen gesloten worden zijn toegelaten.  

 
• Slechts één andere sluiting mag aangebracht zijn in elke broekspijp. Ze mag echter niet hoger 

beginnen dan minimaal 70 mm van de bovenste rand van de broek maar mag doorlopen over de 
ganse lengte van de broekspijp (zie Tabel van Jas en Broek). Eén (1) sluiting per broekspijp 
mag zijn aangebracht in het bovenste deel van de voorzijde, of in de achterzijde, maar niet op 
beide plaatsen in dezelfde broekspijp. 

 
7.5.5.3 Verstevigingen mogen aangebracht worden op beide knieën.  Knielappen mogen niet langer zijn dan 

300 mm en mogen niet breder zijn dan de helft van de omtrek van de broekspijp. De maximale dikte 
van de versteviging met inbegrip van het materiaal van de broek en alle voering is 10 mm in enkele 
dikte (20 mm in dubbele dikte).  

 
7.5.5.4 Een schietbroek mag niet gedragen worden in de Geweerdiscipline Liggend, maar mogen wel 

gedragen worden in de liggende onderdelen van de Geweer 3 houdingen disciplines.   
 
7.5.5.5 Afmetingen van de  schietbroek     
 
 Schietbroeken moeten overeenstemmen met de vereisten aangegeven in de afbeelding:              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
7.5.6 Schiethandschoenen 
 
7.5.6.1 De totale dikte mag niet meer bedragen dan 12 mm, voor- en achterzijde samen gemeten op elke 

plaats behalve op zomen en naden. 
 
7.5.6.2  De schiethandschoen mag niet meer dan 50 mm boven de pols uitsteken, gemeten van het midden 

van de polskneukel (zie afbeelding).  Een strap of elk ander sluitmiddel op de pols is verboden. Een 
deel van de pols mag elastisch zijn teneinde de handschoen te kunnen aantrekken, maar het moet 
de handschoen los rond de pols laten. 

 
  

 
 
 

 
 
 

 

Hoogte 
van 
de broek  

Heupband  

Heupbeen  

Max. hoogte 
van openingen 
in de broekspijp  

Openingen in de 
broekspijp 

Riembreedte  

 

 

Polskneukel 
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7.5.7 Onderkledij 
 
7.5.7.1  Kledij, gedragen onder de schietjas, mag niet dikker zijn dan 2,5 mm in enkele dikte of 5 mm in 

dubbele dikte.  Dit geldt ook voor alle kledij gedragen onder de schietbroek. 
 
7.5.7.2  Onder de schietjas of –broek mag enkel gewoon, persoonlijk ondergoed en/of trainingkledij 

gedragen worden die de beweging van de benen, het lichaam of de armen van de schutter niet 
verhindert of onrechtmatig vermindert.  Elke andere onderkledij is verboden. 

 
7.5.8 Uitrusting en Toebehoren 
 
7.5.8.1 Baankijkers 
 

Het gebruik van baankijkers die niet aan het geweer zijn bevestigd, voor het waarnemen van 
inslagen of het beoordelen van de windrichting, zijn enkel toegelaten voor 50 m en 300 m disciplines.  

 
7.5.8.2 Schietriemen 

 
De maximum breedte van de schietriem is 40 mm.  De geweerriem mag enkel gedragen worden 
over het bovenste gedeelte van de linkerarm, en van daaruit verbonden zijn met het voorste eind van 
de lade van het geweer.  Deze geweerriemen mogen slechts aan één punt van het voorste eind van 
het geweer bevestigd zijn.  De riem mag slechts langs één zijde van de hand of de pols passeren.  
Geen enkel deel van het geweer mag de riem of zijn bevestigingen raken, behalve aan de wartel en 
de handstop. 

 
7.5.8.3 Geweerrust 
 

Het gebruik van een geweerrust om het geweer tussen schoten te laten rusten, is toegelaten, op 
voorwaarde dat hij niet hoger is dan de schouder van de schutter in de staande houding.  Een 
geweerrust mag, in de staande positie, niet vóór de schutterstafel worden geplaatst.  Een knierol 
mag tussen schoten als geweerrust gebruikt worden.  Er moet op gelet worden dat het gebruik van 
de geweerrust de aangrenzende atleet niet hindert. Om veiligheidsredenen moet het geweer dat op 
de geweerrust ligt tevens door de atleet vastgehouden worden. 

 
7.5.8.4 Schietkist of –zak 
 

De schietkoffer of –zak mag niet voor de voorste schouder van de atleet geplaatst worden op de 
vuurlijn, behalve in de staande houding waar een schietkoffer, een –zak, een tafel of staander als 
geweerrust tussen schoten mag gebruikt worden.  De  schietkoffer of –zak, de tafel of de staander 
mag niet van dergelijke afmetingen of bouw zijn dat hij de atleten op nevenliggende schietpunten 
stoort of als windscherm werkt. 

 
7.5.8.5 Knierol 
 

Slechts één (1) cylindervormige rol is toegelaten voor het schieten in de geknielde houding.  De 
maximale afmetingen zijn 25 cm lang en 18 cm in diameter.  Hij moet vervaardigd zijn uit zacht en 
plooibaar materiaal.  Samenbinden of andere apparaten om de rol te vormen zijn niet toegelaten. 
 

7.5.8.6 Hielstuk voor Knielende houding 
 

 Een apart stuk plooibaar, samendrukbaar materiaal met maximum afmetingen van 20 cm x 20 cm, 
mag onder de hiel geplaatst worden in de knielende houding.  Het hielstuk mag, samengedrukt met 
het toestel dat gebruikt wordt voor het meten van de dikte van kledij, niet dikker zijn dan 10mm. 

 
7.5.8.7 Klep of Pet 
 
 Een klep of pet mag gedragen worden, maar ze mag het achterste mikorgaan niet raken of er op 

rusten terwijl de atleet vuurt.  De pet of klep mag niet meer dan 80mm voor het voorhoofd van de 
atleet uitsteken en mag niet derwijze gedragen worden dat het een zijklep wordt. 
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7.6 DISCIPLINEPROCEDURES EN WEDSTRIJDREGELS 
 
7.6.1 Houdingen 
 
7.6.1.1 Liggende houding 
 

• De atleet mag op de vloer van het schietpunt of de schietmat liggen; 
. 

• Hij mag met zijn ellebogen  eveneens op de schietmat rusten; 
 

• Het lichaam moet uitgestrekt zijn op het schietpunt met het hoofd naar de doellijn; 
 

• Het geweer mag enkel gesteund worden door beide handen en één schouder; 
 

• De wang mag tegen de kolf rusten; 
 

• Het geweer mag door de riem gesteund worden maar het voorhout achter de voorste hand mag 
de schietjas niet raken; 

 
• Geen enkel deel van het geweer mag de riem of diens bevestigingen raken; 

 
• Geen enkel ander punt of enig ander voorwerp mag het geweer raken of steunen; 

 
• Beide voorarmen en mouwen van de schietjas voor de ellebogen, moeten zichtbaar van het 

grondvlak van het schietpunt verheven zijn; 
 

• De voorarm met de draagriem moet een hoek vormen van minstens 30° met een horizontale lijn, 
gemeten vanuit de aslijn van de voorarm; 

 
• De rechterhand en/of –arm mag de linkerarm, schietjas of schietriem niet raken; en 

 
• Schietbroeken mogen niet gedragen worden in de liggende houding bij Geweerdisciplines.  

 
7.6.1.2 Staande houding 
 

• De atleet moet vrij staan met beide voeten op de vloer van het schietpunt of op de schietmat en 
zonder enige andere steun; 

 
• Het geweer mag gesteund worden met beide handen en de schouder of de bovenarm bij de 

schouder en het deel van de borst naast de schouder; 
 

• De wang mag tegen de kolf geplaatst worden; 
 

• Het geweer mag de schietjas of de borst voorbij de zone van de rechterschouder en –borst niet 
raken; 

 
• De linker bovenarm en –elleboog mogen steunen op de borst of de heup.  Indien een riem 

gedragen wordt, mag de gesp of sluiting niet gebruikt worden om de linkerarm of –elleboog te 
steunen; 

 
• Het geweer mag tegen geen enkel ander punt of voorwerp steunen; 

 
• Een palmsteun mag gebruikt worden, behalve in de 300 m Standaard Geweer en Luchtgeweer 

disciplines; 
 

• Een handstop of riemwartel is in deze houding niet toegelaten voor 300 m Standaard Geweer en 
10 m Luchtgeweer; 

 
• In deze houding is het gebruik van de schietriem verboden; en 

 
• De rechterhand mag de linkerhand, de linkerarm of de linkermouw van de schietvest niet raken. 
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7.6.1.3 Geknielde houding 
 

• De atleet mag het grondvlak van het schietpunt raken met de rechterteen, de rechterknie en de 
linkervoet; 

 
• Het geweer mag enkel gesteund worden door beide handen en de rechter schouder; 

 
• De wang mag tegen de kolf geplaatst worden; 

 
• De linker elleboog moet op de linker knie rusten; 

 
• De punt van de elleboog mag niet meer dan 100 mm voorbij of 150 mm voor de punt van de 

knie komen; 
 

• Het geweer mag door de riem gesteund worden maar het voorhout achter de voorste hand mag 
de schietjas niet raken; 

 
• Geen enkel deel van het geweer mag de riem of diens bevestigingen raken; 

 
• Geen enkel ander punt of enig ander voorwerp mag het geweer raken of steunen; 

 
• Indien de knielrol onder de wreef of de enkel van de rechter voet geplaatst is mag de voet niet 

onder een hoek van meer dan 45° gedraaid worden; 
 

• Indien geen knielrol wordt gebruikt mag de voet onder gelijk welke hoek geplaatst worden. Dit 
houdt in dat de zijkant van de voet en het onderbeen in contact mogen komen met het grondvlak 
van het schietpunt; 

 
• Geen enkel deel van de bovenbenen of de billen mag de vloer of de schietmat raken; 

 
• Gebruikt de atleet de schietmat dan mag hij volledig op de schietmat knielen, of met één (1) of 

twee (2) van de drie (3) contactpunten (teen, knie, voet) de schietmat raken.  Andere objecten of 
vullingen mogen niet onder de rechter knie geplaats worden; 

 
• Tussen het zitvlak en de hiel van de atleet mag hij enkel de broek en de onderkleding dragen, 

behalve dat een hielstuk gebruikt mag worden. Tussen deze twee (2) punten mag de schietjas, 
noch enig ander object geplaatst worden; en 

 
• De rechter hand mag de linker hand, de linker arm, de linker mouw van de schietjas of de 

schietriem niet raken. 
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7.7 GEWEERDISCIPLINES 
 

Zie tabel van de Geweerdisciplines 7.9 
 
7.7.1     Drie houdingen disciplines  50 m en 300 m  moeten in volgende orde geschoten worden:  

Geknield - Liggend – Staand.  
 
7.7.2 Een gecombineerde Voorbereidings- en Proefschotentijd van 15 minuten moet voorzien worden voor 

het wedstrijdschieten begint (Regel 6.11.1.1)   
 
7.7.3     In de 3 houdingen disciplines mogen de atleten hun doelen wisselen naar Proefschieten nadat zij de 

knielende of liggende houding hebben voltooid.  De atleten mogen onbeperkt proefschieten alvorens 
met wedstrijdschoten te beginnen in de liggende houding of de staande houding.  Er wordt geen 
bijkomende tijd toegekend voor deze proefschoten. 

 
 
7.8 300m UITMAAK- EN AANDUIDINGSPROCEDURES  
 
7.8.1 Zodra de Aanduider het signaal krijgt dat een schot op die schijf werd gevuurd, moet hij het schot 

aanduiden.  Het aanduiden  van schoten  moet geschieden overeenkomstig volgend systeem.  
Zodra de aanduider in de put het signaal daartoe krijgt moet hij: 

 
• het doel laten zakken; 

 
• de inslag dichten met een transparante plakker en overlappen met een contrasterende plak- 

                          ker om de plaats van het laatste impact aan te geven; 
 

• het doel omhoog brengen; en 
 

• de waarde van het schot aangeven volgens het schijfsysteem. 
 
7.8.2 Wanneer de aanwijsplaat gebruikt wordt om de waarde van de schoten aan te duiden, moet deze 

bestaan uit een dunne, cirkelvormige schijf met een diameter van  200 tot 250 mm, zwart aan één 
zijde, wit aan de andere, en een dunne staaf, meestal langs de witte zijde bevestigd op 30 tot 50 mm 
rechts van het midden. 

 
7.8.3 De waarde  van de schoten wordt als volgt getoond (zie afbeelding): 
 

• de plaats van de laatste treffer  moet worden aangegeven; 
 

• De treffers met een waarde van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 of 8 worden aangegeven door de aanwijsplaat, 
met de zwarte zijde naar de vuurlijn , op de overeenkomstige zone van de doelschijf, die in de 
opwaartse stand staat, te plaatsen overeenkomstig de onderstaande figuur; 

 
• Is de treffer een negen  moet de plaat, met de witte zijde naar de vuurlijn, tweemaal op en neer   

                    over de zwarte roos bewogen worden; 
 

• Is de treffer een tien  moet de plaat, met de witte zijde naar de vuurlijn, tweemaal in een cirkel  
in wijzerzin rond de zwarte roos bewogen worden, zoals aangegeven op de volgende 
afbeelding; 

 
• Voor een schot dat niet in de doelschijf  viel wordt de plaat, met de zwarte zijde naar de                           

vuurlijn, drie (3) of vier (4) maal zijdelings heen en weer over de doelschijf bewogen; en 
 

• Een schot dat op de doelschijf, maar buiten de scoreringen  viel, wordt eerst aangegeven als                           
een misser waarna de plaats van het schot wordt getoond. 
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Diagram voor schotaanduiding 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.8.4 De proefschijf moet duidelijk gemerkt zijn met een zwarte diagonale streep in de rechterbovenhoek. 

De streep moet onder normale lichtwaarde met het blote oog duidelijk zichtbaar zijn  vanop de 
voorziene schietafstand. Wanneer de schijfbediening gebeurt vanuit de put mag de proefschijf in 
geen geval in de opwaartse stand gebracht worden terwijl de atleet wedstrijdschoten vuurt. 
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7.8 Tabel van de Geweerdisciplines 
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10 m Luchtgeweer Heren 
Dames 

60 
40 1 4 

1 uur 15 
50 minuten 

1 uur 15 
50 minuten 

50 m Geweer 
3 houdingen Heren 120 1 

4 per 
houding 

3 uur 15 min. 2 uur 45 min. 

50 m Geweer 
3 houdingen Dames 60 1 

4 per 
houding 

2 uur  1 uur 45 min. 

50 m Geweer 
Liggend 

Heren 
Dames 

60 
60 

1 4 1 uur  50 minuten 

300 m Geweer 
3 houdingen Heren 120 10 

1 per 
houding 

3 uur 30 min. 3 uur  

300 m Geweer 
3 houdingen Dames 60 10 

1 per 
houding 

2 uur 15 min. 2 uur  

300 m Geweer 
Liggend 

Heren 
Dames 

60 
60 10 1 1 uur 15 min. 1 uur  

300 m Geweer Standaard 
3 houdingen Heren 60 10 

1 per 
houding 

2 uur 15 min. 2 uur  

Opmerking: De gecombineerde Voorbereidings- en Proefschotentijd van 15 minuten vangt aan 
voor de aangekondigde starttijd van de disicpline. 

 
 
7.10 Tabel van de Geweervereisten 
 

Discipline Maximum 
gewicht 

Trekker 
Maximum 

lengte 
Munitie 

Duimgat en 
 -rust 

Palmrust en 
 -steun 

Waterpas 

Andere 

10 m 
Luchtgeweer 

5,5 kg 
(Heren / 
Dames) 

Geen 
afgestelde 

trekker 

850 mm 
(systeem) 

4,5 mm 
(.177”) 

Neen Geen tweepoot 

50 m Geweer 
3 houdingen 
en Liggend 

8,0 kg 
Heren 

Vrij Vrij 
5,6 mm 
(.22 LR) 

Ja – doch 
palmrust enkel 

staande 
 

50 m Geweer 
3 houdingen 
en Liggend 

6,5 kg 
Dames 

Vrij Vrij 
5,6 mm 
(.22 LR) 

Ja – doch 
palmrust enkel 

staande 
 

300 m 
Geweer 

3 houdingen 
en Liggend 

8,0 kg 
Heren 

Vrij Vrij 
Maximum 

8 mm 

Ja – doch 
palmrust enkel 

staande 

Max. Breedte 
mirageband: 60 

mm 

300 m 
Geweer 

3 houdingen 
en Liggend 

6,5, kg 
Dames 

Vrij Vrij 
Maximum 

8 mm 

Ja – doch 
palmrust enkel 

staande 

Max. breedte 
mirageband: 60 

mm 

300 m 
Geweer 

Standaard 
3 houdingen 

5,5 kg 
Heren 

Geen 
afgestelde 

trekker 
Minimum 

Trekkerdruk 
1500 g 

762 mm 
(loop) 

Maximum 
8 mm 

Neen 

Max. breedte 
mirageband: 60 

mm 
Geen tweepoot 
of geweersteun 

bevestigd 
Opmerking: Het geweer moet gewogen worden met alle bijhorigheden (inbegrepen palmsteun of handstop 
indien gebruikt) 
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7.11 INHOUD  
 
10 m Luchtgeweer 7.4.4 
3 Houdingen – Gecombineerde Voorbereidingstijd 7.7.3 
3 Houdingen - Schietvolgorde 7.7.2 
3 Houdingen – schijven wisselen na een houding 7.7.4 
300 m Geweer  7.4.5  &   7.10 
300 m Standaard Geweer 7.4.3 
50 m Geweer  7.4.5 
50 m Geweer voor Heren /  Dames 7.1.4 
Aanduiden van schoten 300m – papieren doelen 7.8 
Aantal afkeuringen van schietkledij bij de Uitrustingscontrole 7.1.4 
Aantal herkeuringen van schietkledij bij uitrustingscontrole 7.5.1.6 
Aantal schietjassen, -schoenen en -broeken 7.5.1.4 
Apparaten in lopen  /  buizen 7.4.1.4 
Baankijker 7.5.8.1 
Behandeling van materiaal na keuring 7.5.1.7 
Behandeling van materiaal voor of tijdens de nakeuring 7.5.1.6 
Bijhorigheden 7.5.8 
Compensators 7.4.1.4 
Corrigerende brillen 7.4.1.5 
Corrigerende lenzen 7.4.1.5 
Damesdisciplines 7.1.4 
Dikte 7.5.2.1 
Dikte - Tabel 7.5.2.1 
Disciplineprocedures en Wedstrijdregels 7.6 
Doorboren van lopen of buizen 7.4.1.4 
Duimgat – 300 m Standaard Geweer en 10 m Luchtgeweer 7.4.2.2 
Duimrust - 300 m Standaard Geweer en 10 m Luchtgeweer 7.4.2.2 
Eén geweer per discipline 7.4.1.1 
Eenmalige keuring 7.5.1.3 
Elektronische trekkers 7.4.1.6 
Externe gewichten – 300m Standaard Geweer en 10m Luchtgeweer 7.4.2.6 
Geweerafmetingen – 300m Standaardgeweer en 10 m Luchtgeweer 7.4.3.2 
Geweerdisciplines 7.7 
Geweerrust 7.5.8.3 
Geweren Algemeen 7.6 
Geweren en Munitie 7.4 
Haak – 50m Geweer en 300m Geweer 7.4.5.1 
Herendisciplines 7.1.4 
Hielstuk – 300m Standaard Geweer en 10m Luchtgeweer 7.4.2.2 
Hielstuk in geknielde houding 7.5.8.6 
Houdingen 7.6.1 
Immobiliseren of verminderen van beweging 7.5.5.1 
Karakteristieken van schietkledij 7.5.1.3 
Kennis van de Regels 7.1.2 
Kledij onder de schietjas en –broek    Regels en Afmetingen 7.5.2   
Kledij van de schutter 7.5.1.8 
Knielen 7.6.1.3 
Knierol 7.5.8.5 
Kolfplaat – 50 m Geweer en 300 m Geweer 7.4.5.1 
Kolfplaat – Verdraaien bij 300m Standaard Geweer en 10m Luchtgeweer 7.4.2.1 
Lenzen 7.4.1.5 
Lichtfilters 7.4.1.5 
Liggend 7.6.1.1 
Links mikken – Rechts schieten en omgekeerd 7.4.1.5 
Linkshandige atleet – Rechtshandige atleet 7.1.3 
Looplengte – 300 m Standaard Geweer 7.4.2.3 
Lopen 7.4.1.4 
Materiaal bijvullen aan het voorhout 300 m Standaardgeweer en 10 m Luchtgeweer 7.4.2.3 
Materiaal voor betere grip – 300 m Standaard Geweer en 10 m Luchtgeweer 7.4.2.5 
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Materiaal voor schietjassen, schietbroeken, schiethandschoenen 7.5.1.3 
Meettoestellen, Schotmaten, Instrumenten      (Regel 6.5) 7.5 
Mikorganen 7.4.1.5 
Mikorganen – Lenzen, lenssystemen, lichtfilters 7.4.1.5 
Mondingsremmen 7.4.1.4 
Munitie 7.4.6 
Navolgende controles na wedstrijd / qualificatie    (Regel 6.7.9.1) 7.5 
Nazicht na de Wedstrijd / Kwalificatie  (Regel 6.7.2) 7.5 
Oogklep op het achterste mikorgaan 7.4.1.5 
Palmrust – 300 m Standaardgeweer en 10 m Luchtgeweer 7.4.2.2 
Palmrust – 50 m Geweer en 300 m Geweer 7.4.5.2 
Permanente wijziging van de kledij 7.5.1.6 
Petten of Klep  7.5.8.7 
Pistoolgrepen 7.4.1.3 
Programmavolgorde 7.7.2 
Rechtshandige atleet – Linkshandeige atleet 7.1.3 
Schietbroek 7.5.5 
Schietbroek - Afbeelding 7.5.5.5 
Schietbroek – Bovenkant van de broek 7.5.5.1 
Schietbroek - Bretellen 7.5.5.1 
Schietbroek - Broeksriem 7.5.5.1 
Schietbroek – Broeksriem: steun van arm of elleboog 7.5.5.1 
Schietbroek - Dikte 7.5.5.1 
Schietbroek – Heupband: breedte, sluiting 7.5.5.1 
Schietbroek – Los rond de benen 7.5.5.1 
Schietbroek - Sluitingen 7.5.5.1 
Schietbroek – Sluitingen: broekspijp 7.5.5.2 
Schietbroek – Sluitingen: spriet  7.5.5.2 
Schietbroek – Trekkoorden, ritssluitingen, sluitingen 7.5.5.2 
Schietbroek - Verstevigingen 7.5.5.3 
Schiethandschoenen 7.5.6 
Schiethandschoenen - Dikte 7.5.6.1 
Schiethandschoenen - Sluiting 7.5.6.2 
Schietjas 7.5.4 
Schietjas - Afbeelding 7.5.4.9 
Schietjas – Afmetingen van de zak 7.5.4.8 
Schietjas – Beide armen met gestrekte mouwen 7.5.4.6 
Schietjas – bevestigigng van de schietriem 7.5.4.8 
Schietjas – Eigenschappen van het rugpaneel 7.5.4.4 
Schietjas – Gebruik van plakkerige substanties, vloeistoffen of spray 7.5.4.7 
Schietjas – gestrekte mouwen 7.5.4.6 
Schietjas – Kunstmatige steun: stroken, veters, stiksels, etc. 7.5.4.3 
Schietjas – Lijf, mouwen, lengte 7.5.4.1 
Schietjas – Los materiaal in de schouderzone 7.5.4.3 
Schietjas – Loshangende overlapping 7.5.4.2 
Schietjas – Plaats van de mouw 7.5.4.1 
Schietjas – Ruw maken van materiaal 7.5.4.7 
Schietjas – Sluiting: niet regelbaar 7.5.4.2 
Schietjas – Verstevigingen 7.5.4.8 
Schietjas – Verstevigingen: ellebogen 7.5.4.8 
Schietjas – Verstevigingen: kolfplaatsteun op de schouder 7.5.4.8 
Schietjas - Zak 7.5.4.8 
Schietjas – zijpaneel met horizontale zomen 7.5.4.5 
Schietkist / Schietzak 7.5.8.4 
Schietriem 7.5.8.2 
Schietschoenen 7.5.3 
Schietschoenen – Afbeelding en Tabel 7.5.3.6 
Schietschoenen – Bovendeelmateriaal 7.5.3.6 
Schietschoenen – Gelijk paar 7.5.3.5 
Schietschoenen – Hoogte 7.5.3.6 
Schietschoenen - Inlegzolen 7.5.3.2 
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Schietschoenen – plooibaarheid van de zolen 7.5.3.3 
Schietschoenen - Wandeltest 7.5.3.3 
Schietschoenen – Zoolmateriaal 7.5.3.6 
Staand 7.6.1.2 
Stand- en doelvereisten 7.3 
Stijfheid 7.5.2.2 
Systeemlengte – 10 m Luchtgeweer 7.4.2.3 
Systemen voor het verminderen van beweging of trilling 7.4.1.2 
Tijdelijke veranderingen van kledij 7.5.1.6 
Toepassing van de Regels voor alle Geweerdisciplines 7.1.1 
Trekkerdruk – 300 m Standaard Geweer 7.4.3 
Uitmaakprocedures – Aanduiding van schoten 300m 7.8 
Veiligheid 7.2 
Verlenging van de kolf bij 300 m Standaard Geweer en 10 m Luchtgeweer 7.4.2.3 
Verlenging van de pistoolgreep 7.4.2.4 
Verstevigingen - Schietbroek 7.5.5.3 
Verstevigingen - Schietjas 7.5.4.8 
Verstevigingen - Tabel 7.5.2.1 
Vervangen van een defect geweer  7.4.1.1 
Vervangen van een geweer of meer dan één onderdeel van een geweer per 
discipline 

7.4.1.1 

Verwijderen van de vuurlijn – 300 m Standaardgeweer 7.4.3 
Voorschriften voor 300 m Standaardgeweer en 10 m Luchtgeweer 7.4.2 
Voorschriften voor alle Geweren 7.4.1 
Waterpas – 300 m Standaardgeweer  en 10 m Luchtgeweer 7.4.2.2 
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8.1 ALGEMEEN 
 
8.1.1 Deze Regels maken deel uit van de Technische Regels van de ISSF en zijn van toepassing op alle 

pistooldisciplines. 
 
8.1.2 Alle atleten, ploegverantwoordelijken en scheidsrechters moeten vertrouwd zijn met de ISSF Regels 

en moeten ervoor zorgen dat deze Regels opgelegd worden.  Het is de verantwoordelijkheid van 
elke atleet om zich naar deze Regels te gedragen. 

 
8.1.3 Wanneer een Regel verwijst naar rechtshandige atleten, verwijst het omgekeerde naar linkshandige 

atleten. 
 
8.1.4 Tenzij een Regel expliciet van toepassing is op een heren- of damesdicipline, moet hij van 

toepassing zijn op zowel heren- als damesdisciplines. 
 

 
 

 
 
8.2 VEILIGHEID 

VEILIGHEID IS VAN HET ALLERGROOTSTE BELANG 
 

ISSF Veiligheidsregels zijn opgenomen in het Algemeen Technisch Reglement, Regel 6.2 
 
 
 
 

 
 

8.3 STAND- EN DOELVOORSCHRIFTEN 
 

Doelvoorschriften zijn opgenomen in het Algemeen Technisch Reglement, Regel 6.3 
Voorschriften voor standen en andere lokalen zijn opgenomen in het Algemeen Technisch 
Reglement, Regel 6.4 
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8.4 UITRUSTING EN MUNITIE 
 
8.4.1 Voorschriften voor alle pistolen 
 
8.4.1.1 Grepen.  Zie voor afmetingen en details de Tabel van Pistoolvoorschriften en de tabel van 

afbeeldingen en afmetingen  
 

• 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; en 

 
• Regelbare grepen zijn toegelaten op voorwaarde dat zij, aangepast aan de hand van de atleet, 

nog overeenstemmen met deze Regels.  Na de Uitrustingscontrole mag de aanpassing niet 
dermate gewijzigd worden dat ze tegenstrijdig is met deze Regels.   

 
8.4.1.2 Lopen.  Zie de Tabel voor Pistoolvoorschriften  
 
8.4.1.3 Mikorganen.  Zie de Tabel voor Pistoolvoorschriften  

 
• Enkel open mikorganen zijn toegelaten. Optische-, spiegel-, mikorganen met telescoop, met 

laserstraal, of met elektronisch geprojecteerde stip, etc., zijn verboden.  Elk mikinstrument, 
geprogrammeerd om het trekkermechanisme te bedienen, is verboden;   

 
• Elk mikorgaan dat geprogrammeerd is om het trekkermechanisme te bedienen is verboden; 

 
• Een beschermende overkapping van het voorste of achterste mikorgaan is verboden; 

 
• Corrigerende lenzen en kijkers mogen niet aan het pistool bevestigd zijn; en 

 
• De atleet mag corrigerende lenzen of bril en/of filters of gekleurde lenzen dragen. 

 
8.4.1.4 Elektronische trekkers zijn toegelaten voor zover:. 
 

• Al de componenten stevig bevestigd zijn aan en in het raam of de greepvan het pistool; 
 

• De trekker bediend wordt door de hand die het pistool vasthoudt; 
 

• Alle componenten aangebracht zijn bij aanbieding aan de Uitrustingscontrole; en 
 

• Het pistool, alle componenten aangebracht, voldoet aan de regels qua afmetingen en gewicht 
voor die discipline. 

 
8.4.1.5 Hulzenvangers zijn toegelaten voor zover het pistool, hulzenvanger aangebracht, overeenstemt met 

deze Regels (afmetingen en gewicht).  Zulks moet genoteerd worden op de Uitrustingscontrolekaart 
door de Uitrustingscontrole. 

 
8.4.1.6 Systemen voor het verminderen van beweging of trilling .  Elk apparaat, mechanisme of systeem 

dat daadwerkelijk trillingen of bewegingen van het pistool vermindert, vertraagt of beperkt voor het 
schot wordt gelost, is verboden.   
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6.2.3 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 ganse 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. 

 
8.4.2.1 Het meten van de trekkerdruk moet gebeuren zoals in onderstaande afbeelding.  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. 

 

                     

Loop 
vertikaal  

Horizontaal oppervlak  

 
 
 

Scherpe metalen rand 

 
 
 

    Scherpe rubberen rand 
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8.4.2.2 Het gepaste meetgewicht voor de trekkerdruk zal ook op de stand ter beschikking van de atleten 

gehouden worden voor en tijdens de Training en Wedstrijd en vóór de Finales, om hen toe te laten 
de trekkerdruk van hun pistolen opnieuw na te zien. 

 
8.4.2.3 Willekeurige controle van de trekkerdruk gebeurt na het beeindigen van de laatste reeks van alle 

Kwalificatierondes van 10 m disciplines en 25 m onderdelen.  Nazichten bij Standaardpistool zullen 
gebeuren na 60 schoten of, indien de wedstrijd wordt geschoten in twee onderdelen (30 + 30 
schoten), wordt het nazicht gedaan na elk onderdeel.  Minstens één (1) atleet van elke sectie  
(of elke acht (8) schietpunten bij Luchtpistool) wordt aangeduid door lottrekking door de Pistooljury.  
De verantwoordelijken van de Uitrustingscontrole moeten de controles uitvoeren voor de pistolen 
ingepakt worden. Maximum drie (3) pogingen zijn toegelaten om het gewicht op te tillen.  De atleet 
wiens pistool faalt bij deze controle of wanneer een aangeduide atleet de test niet wil ondergaan, 
moet gediskwalificeerd worden. 

 
8.4.3 Voorschriften voor 25 m Pistolen 
 

• De schutter moet hetzelfde pistool gebruiken voor alle doorgangen en reeksen van dezelfde 
discipline, tenzij het niet meer werkt; 

 
• De aslijn van de loop moet boven de muis (tussen duim en wijsvinger) van de hand liggen 

wanneer het pistool in de normale schiethouding wordt gehouden; 
 

• De looplengte wordt als volgt gemeten:  (zie Tabel van de Pistoolvoorschriften) 
 

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

 
8.4.3.1 25 m Pistool met randontsteking  
 

Elk 5,6 mm (.22”) kaliber pistool met randontsteking, gekamerd voor Long Rifle patronen, 
uitgezonderd enkelschotspistolen, en dat overeenstemt met de voorschriften van de Tabel van de 
Pistoolvoorschriften, mag gebruikt worden. 

 
8.4.3.2 25 m Pistool met centrale percussie  
 

Elk Pistool of elke Revolver met centrale percussie, uitgezonderd enkelschotspistolen, van kaliber 
7,62 mm tot 9,65 mm (.30”  -  .38”) dat overeenstemt met de voorschriften van de Tabel van de 
Pistoolvoorschriften, mag gebruikt worden. 

 
8.4.3.3 50 m Pistool 
 

• Elk 5,6 mm (.22”) pistool met randontsteking, gekamerd voor Long Rifle patronen, mag gebruikt 
worden; en. 

 
• Een bedekking van de hand bij 50 m Pistool is toegelaten voor zover ze de pols niet bedekt. 

 
8.4.4 Munitie 
 

Alle gebruikte projectielen moeten uit lood vervaardigd zijn of een gelijkaardig zacht materiaal.  
Mantelmunitie is niet toegelaten.  De Jury mag voor nazicht een staal nemen van de door de atleet 
gebruikte munitie.  

 
Pistool Kaliber Andere voorschriften 

10 m Luchtpistool 4,5 mm (.177”)  
25 m Pistool met 
centrale percussie 

7,62 mm - 9,65 mm 
(.30” - .38” 

Om veiligheidsredenen is krachtige en Magnum 
munitie niet toegelaten 

50 m Pistool 5,6 mm (.22”) Randontsteking Long Rifle 

25 m Pistool met 
randontsteking 

5,6 mm (.22”) 

Randontsteking Long Rifle 
Voor de discipline Snelvuurpistool : 
Minimumgewicht van de kogel: 2,53 g = 39 grains 
Minimumsnelheid 250 m/sec. gemeten op 2m voor de 
loopmond 
Een chronograaf (snelheidsmeter) moet op de stand ter 
beschikking van de atleten zijn 
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8.4.4.1 Testen van de snelheid zal met een chronograaf gebeuren (snelheidsmeter).  De Technische 
Afgevaardigde moet de preciesie van de snelheidsmeter bevestigen overeenkomstig de 
testprocedures ontwikkeld door het ISSF Technisch Comité.  Een snelheidsmeter moet ter 
beschikking van de atleten zijn op de stand. 

 
8.4.4.2 De munitie van tenminste één (1) atleet van elke doorgang moet getest worden.  De Jury van de 

Uitrustingscontrole zal toezicht houden op de aanduiding van de te controleren atleten en verzamelt 
de te testen munitie voor elke 30 schot Kwalificatieronde (Atleten moeten voor elk onderdeel van de 
wedstrijden beginnen met een (1) doos van 50 patronen op de tafel zetten).  Een Jurylid moet tien 
(10) patronen nemen van de munitie die de atleet gebruikt, deze in een gemerkte omslag steken, 
deze verzegelen en ze overhandigen aan de scheidsrechter die de test uitvoert.  Nadat de doorgang 
vervolledigd is moet de uitgekozen atleet naar de testbaan gaan.  De scheidsrechter die de test 
uitvoert zal een lader vullen met drie (3) patronen, ze afvuren met het pistool van de atleet en de 
mondingssnelheid van elke patroon noteren.  Indien de gemiddelde snelheid lager is dan 250 m/sec. 
moet de test herhaald worden.  Indien de gemiddelde snelheid van de zes (6) schoten lager is dan 
250 m/sec. moet de atleet gedisqualificeerd worden. 
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8.5 VOORSCHRIFTEN VOOR KLEDIJ  
 
8.5.1 Gedurende de training wedstrijd en de wedstrijd moeten dames jurken, rokken, broekrokken, korte- 

of lange broeken en bloezen of topjes (die de voor- en rugzijde van het lichaam en beide schouders 
bedekken). Heren moeten lange – of korte broeken te dragen en hemden met korte of lange 
mouwen.  Het is atleten niet toegelaten enigerlei prestatiebevorderende kledij te dragen.  Alle kledij 
van de atleet moet overeenstemmen met de ISSF Dress Code (Regel 6.7.6). 

 
8.5.2    Indien korte broeken gedragen worden tijdens de wedstrijden mag de onderkant van de pijp niet 

meer dan 15 cm boven het midden van de knieschijf komen.  Jurken en rokken moeten ook aan 
deze afmeting voldoen.  

 
8.5.3 Sweaters of pulls mogen gedragen worden. 
 
8.5.4 Trainingspakken, aan de ploeg geleverd als officieel uniform, zullen toegelaten worden. 
 
8.5.5 Alle leden van een ploeg, heren of dames, zullen dezelfde bovenkledij van de ploeg dragen. 
 
8.5.6 Schoenen van atleten 
 

• Enkel schoenen met lage schacht die de enkel niet bedekken (onder de midden- en zijdelingse 
malleolus), zijn toegelaten.  De zool moet plooibaar zijn over het ganse voorste deel van de 
voet; 

 
• Atleten mogen verwijderbare inlegzolen gebruiken in hun schoenen, maar elk inlegstuk moeten 

eveneens plooibaar zijn over het voorste deel van de voet; 
 

• Een ISSF goedgekeurd testapparaat zal gebruikt worden voor het nazicht van de plooibaarheid 
van de zool; 

 
• Om aan te tonen dat de schoenzolen plooibaar zijn moeten atleten altijd normaal stappen (hiel – 

teen) wanneer zij zich op het FOP bevinden.  Een waarschuwing zal gegeven worden voor de 
eerste overtreding, een aftrek van twee punten of disqualificatie voor de volgende 
oveertredingen; 

 
• Testapparaat voor Plooibaarheid van de Schoenzool .  Het gebruikte apparaat voor het testen 

van de plooibaarheid van de schoenzool moet precies kunnen meten hoeveel graden de 
schoenzool plooit wanner hij gebogen wordt met een juiste hoeveelheid opwaartse druk; en 

 
• Voorschrift voor de plooibaarheid van de Schoenzool .  De schoenzolen van de atleten 

moetn tenminste 22,5 graden buigen wanneer een kracht van 15 Nm wordt uitgeoefend op de 
hielzone terwijl de schoen is vastgeklemd in het testapparaat. 
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8.6 BIJHORIGHEDEN 
 
8.6.1 Baankijkers 
 

Het gebruik van kijkers die niet aan het pistool zijn bevestigd om inslagen te bepalen of de 
windrichting te beoordelen, zijn enkel toegelaten in 25 m en 50 m disciplines. 
 

8.6.2 Pistoolkoffers 
 
 Atleten mogen draagkoffers gebruiken om pistolen en uitrusting mee nemen naar de schietstanden, 

maar pistoolkoffers mogen niet op de bank of de tafel geplaatst worden, vooropgesteld dat de bank 
of de tafel voldoet aan Regel 6.4.11.10 (0,70 m tot 1,00 m hoog).  Gedurende de Finales, zullen 
pistoolkoffers of uitrustingstassen niet op het FOP blijven. 

 
8.6.3 Pistoolrust   
 
 Atleten mogen een pistoolrust of koffer op de bank of tafel plaatsen om hun pistool te laten rusten 

tussen schoten.  De totale hoogte van de bankof tafel met een rust of koffer mag 1,00 m niet 
overschrijden (zie Regel 6.4.11.10, maximale tafelhoogte is 1,00 m).  Tijdens Eliminatie- of 
Kwalificatierondes mag een pistoolkoffer (Regel 8.6.3) als rust gebruikt worden, voor zover de totale 
hoogte van de bank of tafel plus de koffer 1,00 m niet overschrijdt.  Tijdens de Finales mag een 
pistoolkoffer niet als rust gebruikt worden. 
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8.7 DISCIPLINEPROCEDURES EN WEDSTRIJDREGELS  
 
8.7.1 Schiethouding 
 

De schutter moet vrij staan, zonder kunstmatige of andere steun, met beide voeten en/of schoenen 
volledig in het schietpunt. Pistolen mogen met slechts één (1) hand vastgehouden en afgevuurd 
worden.  De pols moet zichtbaar vrij van enige steun zijn. 

 
8.7.2 Klaarstaande houding   
 

Voor de discipline 25 m Snelvuur Pistool, 25 m Pistool en 25 m Pistool met Centrale Percussie 
snelvuuronderdelen, en 25 m Standaardpistool 20 en 10 secondenreeksen, moet het vuren beginnen 
vanuit de klaarstaande houding (zie afbeelding). In de klaarstaande houding moet de arm van de 
atleet naar beneden wijzen onder een hoek niet groter dan 45° met een vertikale lijn.  De arm met 
het pistool mag niet naar de grond gericht zijn voor de voorste rand van het schietpunt. 
De arm moet in deze houding blijven, ofwel tot de schijf verschijnt, ofwel, bij gebruik van EST, tot het 
groene licht aangaat. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
8.7.3 Overtredingen op de klaarstaande houding 
 
 Een overtreding op de klaarstaande houding komt voor wanneer een atleet in de discipline 25 m 

Snelvuurpistool of in het snelvuurgedeelte van de discipline 25 m Sportpistool of 25 m Sportpistool 
met Centrale percussie, of in de 20 en 10 seconden onderdelen van de discipline Standaardpistool: 

 

• Zijn arm te vroeg naar boven brengt en deze beweging deel wordt van het opheffen van de arm 
(ononderbroken beweging); 

 

• Zijn arm onvoldoende laat zakken; en 
 

• Zijn arm hoger heft dan 45 gtaden voor de lichten veranderen of de schijf begint voor te draaien. 
 
8.7.4 Procedures voor Overtredingen op de klaarstaa nde houding   
 
 WANNEER EEN OVERTREDING OP DE KLAARSTAANDE HOUDING VOORKOMT: 
 

• De atleet moet een Waarschuwing krijgen van een Jurylid en de reeks moet genoteerd en 
herhaald worden.   

 

• Wanneer de reeks herhaald is In de discipline 25 m Snelvuurpistool wordt aan de atleet het 
schot met de laagste waarde op elke schijf toegekend.  In alle andere 25 m disciplines worden 
de vijf (5) schoten met de laagste waarde in de twee (2) reeksen (of drie (3) in geval van een 
hapering) aan de atleet toegekend.   

 

• Wordt de fout herhaald in hetzelfde onderdeel van 30 schoten in de discipline 25 m 
Snelvuurpistool of in het snelvuurgedeelte van de discipline 25 m Sportpistool of 25 m 
Sportpistool met Centrale percussie, of in de gecombineerde 20 en 10 seconden onderdelen 
van de discipline Standaardpistool, moet dezelfde procedure toegepast worden en de atleet 
wordt gestraft met een aftrek van twee (2) punten van zijn score; en 

 

• Bij een derde overtreding van deze Regel moet de atleet gediskwalificeerd worden.  
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8.7.5 Pistooldisciplines 
 

Zie Tabel van de Pistooldisciplines 
 
8.7.6 Wedstrijdregels 
 
8.7.6.1 Voorbereidingstijd voor 25 m disciplines 
 

• Atleten moeten zich aanbieden op hun Sectie, maar moeten wachten tot zij op hun schietpunt 
geroepen worden; 

 

• Voor de Voorbereidingstijd begint, en nadat de voorgaande doorgang beëindigd is, zal de HBC 
 de atleten op hun schietpunt roepen.  Enkel op bevel mogen de atleten hun pistolen uit hun    
 koffers halen en hun pistolen manipuleren; 

  
• Nazichten door de Jury en Baancommissarissen voor aanvang van de wedstrijd moeten 

uitgevoerd zijn voor de Voorbereidingstijd begint; 
 

• De Voorbereidingstijd vangt aan met het bevel “VOORBEREIDINGSTIJD BEGINT NU” .  
Gedurende de Voorbereidingstijd moeten de doelen zichtbaar en naar de atleten gedraaid zijn. 
Gedurende de Voorbereidingstijd mogen de atleten op de vuurlijn hun pistolen manipuleren, 
droogvuren en houdings- en mikoefeningen doen; en 

 

• De toegestane Voorbereidingstijd  voor aanvang van de wedstrijd is als volgt: 
 

25 m Standaardpistool 5 minuten 
25 m Precisieonderdelen 5 minuten 
25 m Snelvuuronderdelen of disciplines 3 minuten 

   
8.7.6.2 Specifieke regels voor 25 m Disciplines 
 

• In alle 25 m disciplines moet de tijdsopname starten wanneer de groene lichten gaan branden 
(of de schijven beginnen voor te draaien) en stoppen wanneer de rode lichten gaan branden (of 
de schijven beginnen wegdraaien); 

 

• Het draaien van de schijven of het omschakelen van de lichten mag gebeuren door een 
Doelenbediener die zich achter de vuurlijn bevindt.  Zijn plaats mag de atleet niet storen maar 
moet in het zicht en binnen de gehoorsafstand van de Baancommissaris liggen. De doelen 
mogen ook bediend worden door de Baancommissaris door middel van een afstandsbediening; 

 

• LADEN . Bij alle 25 m disciplines, Training of Kwalificaties, mag slechts één (1) lader of pistool 
met niet meer dan vijf (5) patronen geladen worden bij het bevel “LADEN ”..  Niets anders mag in 
de lader of de cylinder gestoken worden;  

 

• Indien een atleet zijn pistool met een totaal van  meer dan vijf (5) patronen  of meer dan één 
lader  laadt bij een bevel “LADEN ”, moet hij, per teveel geladen patroon of lader,  gestraft 
worden met een aftrek van twee (2) punten van zijn wedstrijdscore in dezelfde reeks; 

 

• Een atleet die een schot, of schoten, vuurt vóór het bevel “LADEN ” moet gedisqualificeerd 
worden; en 

 
• ONTLADEN .  Bij alle disciplines moet het bevel “ONTLADEN ” gegeven worden zodra de reeks 

of het onderdeel beëindigd is.  In ieder geval moet de atleet zijn pistool ontladen onmiddellijk na 
het beëindigen van een reeks (tenzij bij hapering van het pistool) of wanneer het hem wordt 
opgedragen. 

 
8.7.6.3 Specifieke regels voor de Kwalificatie bij de discipline 25 m Snelvuurpistool 
 

• Het programma voor elke discipline bestaat uit 60 wedstrijdschoten verdeeld over twee (2) 
onderdelen van elk 30 schoten.  

 

• Elk onderdeel is onderverdeeld in zes (6) reeksen van elk vijf (5) schoten, twee (2) in acht (8) 
seconden, twee (2) reeksen in zes (6) seconden en twee (2) reeksen in vier (4) seconden.  In 
elke reeks wordt binnen de toegestane tijd voor de reeks, één (1) schot gevuurd naar elk van de 
vijf (5) doelen. 
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• Voor de aanvang van elk onderdeel mag de atleet een (1) proefreeks van vijf (5) schoten in acht 
(8) seconden vuren; 

 

• Het schieten (proef- en wedstrijdreeksen) gebeurt op bevel.  Beide atleten in dezelfde sectie 
moeten op hetzelfde ogenblik vuren, maar de organisatoren mogen meerdere secties gelijktijdig 
laten vuren onder gecentraliseerde bevelen; 

 

• Indien een pistool van gelijktijdig vurende atleten een hapering vertoont, moet de haperingreeks 
door de betrokkenen in hetzelfde tijdsonderdeel met de volgende normale reeks worden 
herhaald.  De laatste reeks van dit onderdeel zal geschoten worden onmiddellijk nadat alle 
andere atleten die gelijktijdig schoten dit tijdsonderdeel beëindigd hebben.  Elke sectie mag 
afzonderlijk werken; 

 

• 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 atleet.  Wanneer de 
Baancommissaris het bevel “LADEN ” geeft moeten de atleten zich binnen één (1) minuut 
klaarmaken voor hun reeks; 

 

• Wanneer één (1) minuut verlopen is zal de Baancommissaris volgende bevelen geven: 
 

“OPGELET” 
De rode lichten moeten ingeschakeld worden, of, indien papieren 
schijven gebruikt worden, moeten deze worden weggedraaid en de 
atleet moet zijn pistool inde klaarstaande houding brengen.  

 
Na een tijdspanne van zeven (7) seconden (+ 0,1 seconde) 
moeten ofwel de groene lichten beginnen branden of de schijf 
moet naar de atleet beginnen voordraaien.  

 

• Voor elke reeks moet de atleet de arm laten zakken en de klaarstaande houding aannemen;   
 

• De schijven moeten dan voordraaien of de groene lichten moeten ingeschakeld worden na een 
tijdspanne van zeven (7) seconden (+ 0,1 seconde) na het bevel “OPGELET”.    

 

• De pistolen mogen naar omhoog gebracht worden op het ogenblik dat de groene lichten 
beginnen branden of de schijven beginnen voordraaien; 

 

• Bij elke reeks moet de schutter vijf (5) schoten vuren; 
 

• Een reeks wordt aanzien als begonnen na het bevel “OPGELET”.  Elk schot daarna gevuurd zal 
als wedstrijdschot worden genoteerd;  

 

• Na het vuren van elke reeks zou een onderbreking van tenminste één (1) minuut moeten 
voorzien zijn voor het volgende bevel “LADEN ” gegeven wordt; en   

 

• Er zou minstens 30 minuten, of langer indien het programma het toelaat, moeten voorzien 
worden tussen voorziene starttijden voor de doorgangen; de gepubliceerde aanvangsttijden voor 
opeenvolgende doorgangen moeten voldoende zijn om deze doorgangen op de aangekondigde 
tijdstippen te laten aanvangen.   

  
8.7.6.4 Specifieke regels voor 25 m Pistool en 25 m  Pistool met centrale percussie 
 

Het programma voor elke discipline is 60 wedstrijdschoten verdeeld in twee (2) onderdelen van elk 
30 schoten: 

 
 
 
 
 
 

• Voor de aanvang van elk onderdeel mag de atleet één (1) proefreeks van vijf (5) schoten vuren; 
 

� De Baancommissaris moet het bevel “LADEN ” geven voor elke reeks; na het bevel “LADEN ” 
moet de atleet zich binnen één (1) minuut klaarmaken met het juiste aantal patronen; 

 

Onderdeel Aantal reeksen / schoten 
Tijdslimiet voor elke proef- 

en wedstrijdreeks 
Precisiegedeelte Zes (6) reeksen van vijf (5) schoten Vijf (5) minuten 
Snelvuurgedeelte Zes (6) reeksen van vijf (5) schoten Zie hierna 



 

 137 

 
 

• Na het bevel “ONTLADEN”  is gegeven aan het eind van een proef- of wedstrijdreeks, moet er 
een pauze van één (1) minuut zijn alvorens de Baancommissaris het bevel “LADEN ” geeft om 
de volgende reeks te beginnen; 

 

• Het vuren zal beginnen bij het gepaste bevel of sein; 
 

• Alle atleten moeten het Precisiegedeelte hebben beëindigd alvorens het Snelvuurgedeelte mag 
beginnen; 

 

• Bij elke reeks in het Snelvuurgedeelte wordt de schijf vijf (5) maal voorgedraaid, of, wanneer 
EST gebruikt worden, de groene lichten ingeschakeld gedurende drie (3) seconden   
 (+ 0,2 seconden, - 0,0 seconden) voor elk schot; de tijd tussen elk voordraaien van de schijf, of 
bij gebruik van  EST, het inschakelen van de rode lichten, moet zeven seconden  (+,0,1 seconde) 
zijn; slechts één (1) schot mag gevuurd worden bij elk voordraaien van de schijf; 
 

• Alle atleten moeten de proefreeksen zowel als de wedstrijdreeksen tegelijk schieten en op 
dezelfde bevelen: 

 
 “VOOR DE PROEFREEKS 
– LADEN” 

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

“VOOR DE 
EERSTE/VOLGENDE 
WEDSTRIJDREEKS – 
LADEN” 

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

 “OPGELET” 

De rode lichten worden ingeschakeld of indien papieren 
schijven worden gebruikt moeten ze worden weggedraaid. Na 
een tijdspanne van zeven (7) seconden (+ 1,0 seconde) 
worden de groene lichten ingeschakeld of de schijven worden 
voorgedraaid. 

  

• 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; en 
 

• Een reeks is begonnen van zodra de rode lampen ingeschakeld zijn of de schijf wegdraait na het 
bevel ‘OPGELET ’. Elk schot daarna gevuurd wordt genoteerd als wedstrijdschot. 

 
8.7.6.5  Specifieke regels voor de discipline 25 m Standaardpistool 
 

Het disciplineprogramma bestaat uit 60 wedstrijdschoten verdeeld in drie onderdelen van elk 20 
schoten.  Elk onderdeel bestaat uit vier reeksen van vijf schoten: 

 

Onderdeel Aantal reeksen / schoten Tijdslimiet voor elke reeks 
1 Vier (4) reeksen van vijf (5) schoten 150 seconden 
2 Vier (4) reeksen van vijf (5) schoten 20 seconden 
3 Vier (4) reeksen van vijf (5) schoten 10 seconden 

 

• Voor aanvang van de wedstrijd mag de atleet één (1) proefreeks van vijf (5) schoten vuren in een 
tijd van 150 seconden; 

 

• Alvorens de Baancommissaris het bevel “LADEN ” geeft, moet hij de tijd van de reeks 
aankondigen (zoals “150 SECONDEN REEKS” of “20 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 atleet.   

 

• Wanneer de Baancommissaris het bevel “LADEN ” geeft moet de atleet zich onmiddellijk 
klaarmaken voor de reeks binnen één (1) minuut; 

 
• Wanneer één (1) minuut verlopen is zal de Baancommissaris volgende bevelen geven: 

 

“OPGELET” 
De rode lichten moeten ingeschakeld worden, of schijf moet weggedraaid 
worden.,  Na een tijdspanne van 7 seconden (+ 1,0 seconde) wordt het 
groene licht ingeschakeld of draaien de schijven voor.   
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• Voor elke reeks, behalve de 150 seconden reeksen, moet de atleet de arm laten zakken en de 
klaarstaande houding aannemen;   

 
• Een reeks wordt aanzien als begonnen vanaf het ogenblik waarop de rode lichten gaan 

branden, of de schijven van de atleet worden weggedraaid na het bevel “OPGELET”, elk schot 
daarna gevuurd zal als wedstrijdschot worden genoteerd;  

 
• Wanneer het noodzakelijk is om de wedstrijd over twee delen te spreiden moet elke deel als 

volgt samengesteld zijn:  
 

Onderdeel Aantal reeksen / schoten Tijdslimiet voor elke reeks 
1 Twee (2) reeksen van vijf (5) schoten 150 seconden 
2 Twee (2) reeksen van vijf (5) schoten 20 seconden 
3 Twee (2) reeksen van vijf (5) schoten 10 seconden 

 
• Voor aanvang van ieder deel van de wedstrijd mag de atleet één (1) proefreeks vuren van vijf (5) 

schoten in een tijd van 150 seconden. 
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8.8 ONDERBREKINGEN EN ONREGELMATIGHEDEN 
 
8.8.1 Onderbrekingen bij 25 m Disciplines en Onderd elen 
 

 Indien het schieten onderbroken wordt voor veiligheids- of technische redenen (niet te wijten aan      
 een fout van de schutter): 

 

• Is de verlopen tijd meer dan 15 minuten  moet de Jury één (1) bijkomende proefreeks van vijf 
(5) schoten toestaan; 

 

• wanneer een reeks wordt onderbroken in de disciplines 25 m Snelvuurpistool en in de 25 m 
Standaardpistool, moet die reeks geannuleerd en herhaald worden.  De herhaalde reeks moet 
worden genoteerd en toegekend aan de atleet; 

 

• In de disciplines 25 m Pistool en 25 m Pistool met centrale percussie moet de onderbroken 
reeksen vervolledigd worden.  De vervolledigde reeksen moeten genoteerd worden en aan de 
atleet toegekend; en 

 

• In het precisiegedeelte is de tijdslimiet één (1) minuut per schot voor elk schot dat moet gevuurd 
worden om de reeks te vervolledigen. 

 
8.8.2 Onregelmatige schoten bij 25 m Disciplines en  Onderdelen 
 
8.8.2.1 Te veel wedstrijdschoten gevuurd (25 m) 
 

Indien een schutter meer wedstrijdschoten op een schijf vuurt dan aangegeven in de Tabel van de 
Pistooldisciplines (Regel 6.11), of meer dan één (1) schot bij één maal voordraaien van de schijf in 
een snelvuurreeks, moet(en) de hoogste schotwaarde(n) van de score van dat doel genegeerd 
worden: 
 

• Bovendien moeten twee (2) punten afgetrokken worden de score van die reeks voor elk 
boventallig schot in de reeks; 

 

• Deze straf wordt opgelegd bovenop de aftrek van twee (2) punten die kan opgelegd worden 
wanneer een atleet meer dan vijf (5) patronen laadt; en   

 

• Er moeten twee (2) punten afgetrokken worden telkens twee schoten gevuurd worden bij een 
eenmalig voordraaien van de doelen bij het snelvuurgedeelte van de disciplines 25 m Pistool en 
25 m Pistool met centrale percussie. 

 
8.8.2.2  Te veel proefschoten gevuurd (25 mà 
 

Indien een atleet meer proefschoten vuurt dan voorzien door de Tabel van de Pistooldisciplines  
(Regel 8.11), 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  
wedstrijdscore.  Deze bestraffing wordt toegepast bovenop een aftrek van twee (2) punten die kan  
worden opgelegd indien de atleet met meer dan vijf (5) patronen laadt.  

 
8.8.2.3 Te vroege of te late schoten (25 m) 
 

• Elk schot, onvrijwillig gevuurd nadat het bevel ‘LADEN ’ werd gegeven, maar voor een wedstrijd-
reeks is begonnen, moet niet als wedstrijdschot worden genoteerd en twee (2) punten moeten 
afgetrokken worden van de eerstvolgende wedstrijdreeks. Deze straf wordt niet toegepast in de 
proefreeks.  
 De atleet die het schot vuurt, mag niet verdergaan maar moet wachten tot de andere atleten de    
 reeks hebben beëindigd om dan de Baancommissaris te verwittigen alsof hij een hapering had.    
 De Baancommissaris zal hem dan toelaten verder te gaan en de reeks te herhalen in hetzelfde     
 tijdsonderdeel met de volgende normale reeks. De laatste reeks zal onmiddellijk volgen nadat de    
 andere atleten dat tijdsonderdeel hebben beëindigd. Wordt deze procedure niet gevolgd, en de   
 atleet zet de originele reeks verder, zal het onvrijwillige schot genoteerd worden als misser; en 
 

• 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, moeten de treffers met de 
hoogste waarde afgetrokken worden van de score van die schijf en als misser(s) genoteerd 
worden. 
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8.8.2.4 Kruisvuur op proefschijven (25 m) 
 

• Indien een atleet een proefschot vuurt in de proefschijf van een andere atleet, zal hij dat schot 
niet mogen herhalen, maar wordt niet gestraft.  Indien niet snel en duidelijk kan uitgemaakt 
worden welk(e) schot(en) aan wie toebehoren mag de schutter die geen fout treft, de 
proefschoten herhalen. 

 
8.8.3 Onjuiste bevelen (25 m) 
 

• Indien een atleet, 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; en 

 

• Indien de klacht terecht bevonden wordt, mag de atleet de reeks schieten; of 
 

• Indien de klacht onterecht bevonden wordt, mag de atleet de reeks schieten maar wordt bestraft 
met een aftrek van twee (2) punten van de score van die reeks; of 

 

• Indien de atleet een schot heeft gevuurd na het onjuiste bevel en/of handeling, wordt het protest 
niet aanvaard. 

 
8.8.4 Storingen 
 

Indien een atleet 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 atleten niet storen. 

 
         Indien de eis terecht wordt bevonden: 
 

• De reeks (25 m Snelvuurpistool, 25 m Standaardpistool) moet geannuleerd worden en de atleet 
mag de reeks herhalen; en 

 

• Het schot (25 m Pistool met centrale percussie en 25 m Pistool)  moet geannuleerd worden en 
de atleet mag het schot herhalen en de reeks vervolledigen. 

 
     Indien de eis niet terecht wordt bevonden: 
 

• Indien de atleet zijn reeksen heeft beëindigd moet het schot of de reeks aan de atleet      
toegekend worden; 

 

• Heeft de atleet zijn reeks niet beëindigd tengevolge de ingeroepen storing, mag hij zijn reeks 
herhalen of vervolledigen.  De score en de straffen zijn als volgt: 

 
• 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; 
 

• In de Discipline 25 m Standaardpistool mag de reeks herhaald worden en het totaal van de 
vijf (5) schoten met de laagste waarde op de schijf moeten als score worden genoteerd; 

 

• In de Discipline 25 m Pistool en 25 m Pistool met centrale percussie mag de reeks 
vervolledigd worden en de score moet genoteerd worden; 

 

• Twee (2) punten moeten bovendien afgetrokken worden van de score van de herhaalde of 
vervolledigde reeksen; en 

 

• 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. 

 
8.8.5 Protesten voor onjuiste tijden 
 

Meent een atleet 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 te snel of te traag was, 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. 
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• Indien zijn klacht terecht  bevonden wordt, mag de atleet zijn reeks herbeginnen; 
 

• Indien zijn klacht onterecht  bevonden wordt, mag hij de reeks herbeginnen, maar hij wordt 
bestraft met een aftrek van twee (2) punten van de score van die reeks; en 

 
• Nadat een atleet het eerste schot van een reeks heeft gevuurd mag een dergelijke klacht niet 

meer aanvaard worden. 
 

Meent een atleet dat de tijd van de reeks te kort was, mag hij de baancommissaris hiervan inlichten   
onmiddellijk na het beeindigen van de reeks. 

 
• De Baancommissaris en/of de Jury moeten het tijdsmechanisme nazien; 

 
• Wordt een onregelmatigheid vastgesteld, moet de reeks van de atleet die protesteerde 

geannuleerd en herhaald worden; en 
 

• Indien de klacht onterecht bevonden wordt, wordt de score van de reeks genoteerd en aan de 
atleet toegekend. 
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8.9 HAPERINGEN BIJ 25 m DISCIPLINES 
 

Slechts één (1) hapering (hetzij geldig of ongeldig) wordt toegestaan gedurende de Kwalificatieronde 
van een 25 m pistooldiscipline, behalve wanneer voorzien in een specifieke discipline. 

 
8.9.1 Alle 25 m disciplines 
 
 Een GELDIGE HAPERING  mag ingeroepen worden: 
 

• Eenmaal in elk 30 schot onderdeel van de disciplines 25 m Snelvuurpistool, 25 m Pistool en 25 
m Pistool met centrale percussie; 

 
• Eenmaal in het 150 sec. onderdeel en eenmaal in de gecombineerde twintig (20) en tien (10) 

sec. onderdelen van de discipline25 m Standaardpistool; 
 

• Onderbroken reeksen  (na een Geldige Hapering ) in de 25 m Pistooldisciplines zullen worden 
herhaald of vervolledigd in hetzelfde tijdsonderdeel met de volgende regelmatige reeks.  De 
laatste reeks van dit onderdeel zal geschoten worden onmiddellijk nadat alle andere atleten dat 
tijdsonderdeel hebben voleindigd; en  

 
• Het gepaste formulier voor haperingen (RFPM of STDP) moet gebruikt worden om de herhaalde 

haperingenreeksen uit te maken.  Formulieren voor haperingen kunnen gevonden worden in de 
Algemene Technische Regels, Regel 6.18. 

 
8.9.2 Herstellingen van haperingen 
 

Indien een pistool stukgaat of niet meer werkt, mag de atleet het pistool herstellen.  In alle gevallen 
moeten de Baancommissarissen of de Jury ingelicht worden zodat zij kunnen beslissen over de te 
nemen maatregelen. 

 
• Aan de atleet wordt een maximum van 15 min. toegekend om het pistool te herstellen of te 

vervangen teneinde de wedstrijd verder te zetten; 
 

• Indien de herstelling waarschijnlijk meer dan 15 min. zal vergen, mag, op zijn vraag, door de 
Jury meer tijd aan de atleet toegekend worden; 

 
• Indien extratijd wordt toegestaan zal de schutter de wedstrijd vervolledigen op een plaats  en 

tijdstip door de Jury bepaald, of hij mag verder vuren met een ander pistool van hetzelfde type 
werking ( halfautomatisch of revolver) en van hetzelfde kaliber; 

 
• Wordt een vervangpistool gebruikt, moet het goedgekeurd zijn door de Sectie 

Uitrustingscontrole; en 
 

• In de 25 m disciplines moet de Jury één (1) extra proefreeks van vijf (5) schoten toestaan. 
 
8.9.3 Haperingen bij 25 m Pistooldisciplines 
 

• Indien een schot niet gevuurd werd omwille van een hapering, en de atleet 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 atleten niet 
storen. 

 
• Een atleet mag proberen de hapering te verhelpen en de reeks verder te zetten, maar kan 

daarna geen geldige hapering meer inroepen, tenzij de slagpin gebroken is of een ander 
onderdeel dermate beschadigd is dat het pistool niet meer kan werken. 

 
• Een hapering (geldig of ongeldig) in de proefreeks zal niet als dusdanig genoteerd worden. 

Wanneer zich een geldige hapering voordoet mag de atleet de proefreeks vervolledigen door het 
vuren van de niet gevuurde schoten in de voorziene tijd voor de proefreeks van dat onderdeel, 
onmiddellijk gevuurd. In het precisiegedeelte mogen de niet gevuurde schoten onmiddellijk 
gevuurd worden in een maximum van twee (2) minuten.  Wanneer een ongeldige hapering zich 
voordoet in de proefreeks mogen geen verdere proefschoten gevuurd worden. 
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8.9.4 Soorten haperingen.  
  
8.9.4.1 GELDIGE HAPERINGEN (GH) zijn:  
 

• Een projectiel blijft in de loop zitten; 
 

• Het trekkermechanisme heeft niet gewerkt; 
 

• Een patroon zit in de kamer en het trekkermechanisme werd bediend en heeft gewerkt; 
 

• De huls werd niet uitgetrokken of uitgeworpen; dit ongeacht een hulzenvanger gebruikt werd; 
 

• De patroon, de lader of de trommel of enig ander onderdeel, klemt; 
 

• De slagpin is gebroken of enig ander onderdeel is dermate beschadigd dat het pistool niet meer 
kan werken; 

 

• Het pistool vuurt in buien zonder dat de trekker gelost wordt. De atleet moet onmiddellijk 
stoppen met vuren en mag met dergelijk pistool niet verder doen zonder toelating van de 
Baancommissaris of een Jurylid. Wanneer EST wordt gebruikt zal het systeem het eerste schot 
aangegeven en dit wordt aan de atleet toegekend. Wanneer papieren doelen gebruikt worden 
en indien de gevuurde schoten alsnog de schijf raakten, moeten de hoogst aangetroffen schoten 
genegeerd worden vóór de herhalingsreeks. Na een herhalingsreeks moeten alle schoten, 
behoudens deze die genegeerd moeten worden op de schijf in kwestie, bijgerekend worden om 
de score uit te maken; en 

 

• De schuif klemt of de lege huls werd niet uitgeworpen. Dit is eveneens van toepassing indien 
een hulzenvanger gebruikt wordt.  

 
8.9.4.2 ONGELDIGE HAPERINGEN (OH) zijn: 
 

• De atleet 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 atleet heeft zijn pistool niet geladen; 
 

• De atleet heeft minder patronen geladen dan voorgeschreven; 
  

• De atleet 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; en 

 

• De hapering is te wijten aan een oorzaak die normalerwijze door de atleet kon vermeden 
worden. 

 
8.9.4.3 Bepalen van de oorzaak van de hapering. 
 

Indien uiterlijk geen duidelijke oorzaak van de hapering kan waargenomen worden en er is geen 
aanwijzing, en de atleet niet beweert dat een projectiel in de loop bleef zitten, zal de 
Baancommissaris het pistool in de hand nemen zonder het mechanisme aan te raken of te bedienen, 
richt het in een veilige richting en haalt de trekker éénmaal over om uit te maken of het 
trekkermechanisme werd bediend. 

 

• Bij een revolver moet de Baancommissaris de trekker niet overhalen tenzij de haan 
opgespannen is; 

 

• Gaat het pistool niet af moet de Baancommissaris het nazicht van het pistool verderzetten om de 
oorzaak van de hapering te bepalen en te beslissen of het een geldige dan wel een ongeldige 
hapering betreft; en 

 

• De Baancommissaris beslist na onderzoek van het pistool of het om een geldige dan wel een 
ongeldige hapering gaat. 
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8.9.4.4 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 atleet worden toegekend.  De atleet mag het vervolg van de wedstrijd verderzetten. 

 
8.9.4.5 Procedures voor Geldige Haperingen - 25 m S nelvuurpistool en 25 m Standaardpistool 
 

• De reeds gevuurde schoten worden genoteerd en de reeks mag herhaald worden; 
 

• In een herhalingsreeks moet de atleet de vijf (5) schoten naar de doelen vuren in elke 
herhalingsreeks.  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 atleet de reeks niet herhalen (maar niet gevuurde 

schoten moeten NIET als nul(len) genoteerd worden..  De atleet mag de wedstrijd verderzetten. 
 

• Uitmaak - 25 m Snelvuurpistool: de score moet genoteerd worden als het totaal van de 
schoten met de laagste waarde op elkvan de vijf schijven in de twee (2) reeksen; 

 
• Uitmaak - 25 m Standaardpistool: de score moet genoteerd worden als het totaal van de vijf 

(5) schoten met de laagste waarde op de schijf en 
 

• Indien de atleet geen volledige reeks kan afwerken in de enige toegestane herhalingsreeks, 
moeten hem slechts evenveel schoten met de laagste waarde worden toegekend als het 
hoogste aantal schoten dat hij gevuurd heeft in de reeks of in de herhalingsreeks. 

 
8.9.4.6 Procedures voor Geldige Haperingen - 25 m P istool en 25 m Pistool met centrale percussie 
 
 Precisiegedeelte en Snelvuurgedeelte . 
 

• Het aantal schoten wordt genoteerd en de reeks mag worden vervolledigd; 
 

• Schoten om een reeks te vervolledigen moeten gevuurd worden in de onmiddellijk 
daaropvolgende reeks (in het Precisiegedeelte wordt een maximale tijd van één (1) minuut 
toegestaan worden voor elk te vuren schot), of beginnend bij het eerste voordraaien van de 
schijf (Snelvuurgedeelte); 

 
• Alle niet gevuurde schoten of die de schijf niet raken moeten als misser (nul) genoteerd worden; 

en 
 

• De vijf schot reeksen moeten op de normale manier genoteerd worden. 
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8.10 DEFECT VAN EST EN SYSTEMEN VOOR PAPIEREN DOELE N 
 
8.10.1 Defect van ALLE doelen van een stand of sect ie 
 

• De verlopen wedstrijdtijd moet door de Hoofd Baancommissaris en de Jury genoteerd worden; 
 

• Alle wedstrijdschoten van elke atleet moeten geteld en genoteerd worden.  In geval van het 
wegvallen van de spanning kan dit betekenen dat moet gewacht worden op het herstel  van de 
spanning zodat de schoten, geregistreerd door het doel maar niet noodzakelijk op de 
schietpuntmonitor, kunnen uitgemaakt worden;  

 
• Nadat het doel is hersteld en de volledige stand, of sectie opnieuw operationeel is, moet een 

bijkomende proefreeks en één (1) minuut pauze worden toegestaan vóór de aanvang van de 
wedstrijdreeksen, in overeenstemming met de hiernavolgende regels: 

 
• Disciplines 25 m Pistool en 25 m Pistool met centra le percussie .  De atleten moeten de 

reeks van vijf schoten vervolledigen zoals bij een geldige hapering.  De atleet moet het aantal 
schoten vuren dat niet door het doel werden geregistreerd toen het defect optrad.  

 
• Disciplines 25 m Standaardpistool en 25 m Snelvuurp istool .  Indien de reeks niet volledig en 

genoteerd is zal ze worden geannuleerd en herhaald.  Indien de vijf (5) schoten voor een andere 
atleet werden genoteerd zal de reeksscore genoteerd worden en zal voor die atleet geen 
herhaling worden toegestaan 

 
8.10.2 Defect van één enkel doel of doelengroep 
 

Bij defect van één enkel doel of een groep van vijf doelen (discipline 25 m Snelvuurpistool) dat niet 
onmiddellijk kan hersteld worden, zal de atleet naar een ander schietpunt worden verplaatst in 
dezelfde, of een volgende doorgang. Nadat het probleem opgelost is moet vóór het vuren van de 
volgende reeks, in overeenstemming met bovenstaande regel, een afzonderlijke proefreeks en één 
(1) minuut pauze toegekend worden.  

 
8.10.3 Niet registreren of weergeven van een schot  
 

Bij een protest betreffende het niet registreren of weergeven van een schot op de m onitor van         
             25 m EST of bij het weergeven op de monitor van een niet verwachte nul (0): 
 

• In de precisiegedeeltes van de disciplines 25 m Pistool en 25 m Pistool met centrale percussie 
en in de 150 seconden reeksen van de discipline 25 m Standaardpistool, moet de atleet 
onmiddellijk (vóór het volgende schot) de dichtsbijzijnde standverantwoordelijke van het defect 
verwittigen;   

 
• In de snelvuurgedeeltes van de disciplines voor 25 m Pistool en 25 m Pistool met centrale 

percussie en in de snelvuurgedeeltes voor 25 m Standaardpistool zal de atleet de reeks van vijf 
(5) schoten verderzetten en bij het einde van de reeks de dichtsbijzijnde standverantwoordelijke 
van de hapering inlichten; 

 
• De atleet zal dan opgedragen worden de reeks te vervolledigen op een door de Jury bepaald 

tijdstip; en 
 

• Er zijn geen herhalingsreeksen.  De score wordt bepaald door de Classificatiejury.  Nadat de 
reeks vervolledigd werd, wordt de Procedure van onderzoek van Electronische doelensystemen 
ingezet. 



 
 

8.11 Tabel van de Pistooldisciplines 
 

Discipline  

A
an

ta
l s

ch
ot

en
 

A
an

ta
l s

ch
ot

en
 

pe
r 

w
ed

st
rij

ds
ch

ijf
 

Aantal 
proefschijven 

(papieren 
doelen) 

Aantal 
proefschoten 

Uitmaak  en 
afplakken van 

schijven 
Tijd 

V
oo

rb
er

ei
di

ng
s-

 
en

 
P

ro
ef

sc
ho

te
nt

ijd
 

10m Luchtpistool Heren 
Dames 

60 
40 

1 4 
Onbeperkt tijdens 

de 
voorbereidingstijd 

Classificatie- 
bureau 

1 uur 15’ 
50 minuten 

of indien geen EST  
1 uur 30’  

60 minuten  

15’ 

50 m Pistool Heren 60 5 2 
Onbeperkt tijdens 

de 
voorbereidingstijd 

Classificatie- 
bureau 

1 uur 30’ 
of indien geen EST  

1 uur 45’ 
15’ 

25 m Snelvuurpistool Heren 60 

 
7 schoten per 

onderdeel  
(1 proefreeks en  

6 wedstrijdreeksen) 
Nieuwe schijven na elk 

onderdeel 
 

2 onderdelen van 30 schoten  
of  

2 reeksen van vijf schoten  
in 8, 6, 4 seconden 

3’ 

25 m Pistool Dames 60 

25 m Pistool met 
centrale percussie Heren 60 

1 reeks van 5  
in 8 sec  

in elk onderdeel 
Precisiegedeelte: 30 schoten 

van 6 reeksen van vijf schoten 
in 5 minuten 

Snelvuurgedeelte: 30 schoten 
van 6 reeksen van vijf schoten 

in het snelvuurprogramma 

25 m Standaardpistool Heren 60 

5 1 

1 reeks van 5  
in 150” 

Na elke reeks van 5 

4 reeksen van vijf schoten  
in 150, 20, 10 seconden  

Preciesie- 
Gedeelte 

 

5’ 
 

Snelvuur- 
gedeelte 

 

3’ 
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8.12 Tabel van de Pistoolvereisten 

 

Type 1) Gewicht 
2) Trekkerdruk 

Afmetingen van 
de doos (mm) 

Looplengte 
Vizierlengte 

Greep Andere 

10 m 
Luchtpistool 

1) 1500 g            
2)   500 g 

420 x 200 x 50 Doosbeperking 
Zie 

hieronder 
Mag slechts met één projectiel geladen worden.  Geperforeerde 

loopbevestigingen toegelaten 

50 m Pistool 1) onbeperkt    
2) onbeperkt 

Geen beperking 
Geen beperking  
geen beperking 

Speciale 
greep 

toegelaten 

Mag slechts met één patroon geladen worden. Handbedekking is 
toegelaten indien ze de pols niet bedekt 

25 m Pistool 
met rand-
ontsteking 

1) 1400 g            
2) 1000 g 

25 m Pistool 
met centrale 
percussie 

1) 1400 g            
2) 1000 g 

300 x 150 x 50 
Max. 153 mm 
Max. 220 mm 

Zie 
hieronder 

Compensators, mondingsremmen, geperforeerde lopen en elk toestel 
dat als dusdanig werkt, zijn verboden 

a) 10 m Luchtpistoolgreep : geen enkel deel van de greep, het raam of bijhorigheden mogen enig deel van de pols raken. De handsteun moet onder een 
hoek van minimum 90° ten opzichte van de greep uits teken. Dit is van toepassing op de handsteun zowel voor en achter als aan de zijkanten van de greep. 
Elke opwaartse golving van de handsteun en/of duimrust en/of neerwaartse golving van de tegengestelde zijde van de duim is verboden. De duimrust moet 
de vrije opwaartse beweging van de duim toelaten. De greep mag de hand niet omvatten. Gebogen oppervlakken van de greep of het raam, inbegrepen de 
handsteun en/of duimrust in de langsrichting van het pistool, zijn toegelaten.   
b) 25 m Pistoolgreep : Opmerking a) is van toepassing. Bijkomend mag het achterste deel van het raam of de greep dat bovenop de hand rust tussen de 
duim en wijsvinger niet langer zijn dan 30 mm vanaf het punt waar de greep het eerst de bovenzijde van de hand, voor het diepste deel van de greep, raakt. 
Het achterste gedeelte van de greep moet zodanig zijn gevormd dat het een hoek van minstens 45 graden vormt boven dat punt.  
c) Het gewicht van het pistool  wordt gemeten met alle bijhorigheden, tegengewichten en lege lader inbegrepen. 
d) Afmetingendoos : Het pistool wordt gemeten met alle bijhorigheden geplaatst (indien een luchtpistool met lader wordt gebruikt mag het gemeten worden 
met de lader verwijderd). Een tolerantie op de vervaardiging van de afmetingendoos van 0,0 mm to + 1,0 mm bij elke afmeting, is toegelaten. 

 
 
 
 



 
 

8.13  Afbeelding van de pistoolconfiguratie  
 

     

Toegelaten 

Niet toegelaten 

Niet toegelaten 

 
 
 
 
 
 

25m Pistool met randontsteking 
25m Pistool met centrale percussie  

 
 
 

Aslijn van de loop 

A: zie Regel 8. 4.3 
B: zie Regel 8.4.1.1 

Op- en neerwaartse curve in 
de langsrichting toegelaten 

Vanaf het punt waar de bovenzijde 
van de greep de bovenkant van de 
hand raakt (< 30 mm), de achterkant 
van de greep moet zodanig gevormd 
zijn dat het een opwaartse hoek van 
45° of meer vormt. 
 
Enkel voor 25m Pistolen mag de 
bovenkant van de greep die de hand 
raakt niet verder achteruitsteken dan 
30 mm ((< 30 mm) vanuit het diepste 
punt van de greep 



                     

 
 
8.11 INHOUD  
 
25 m Disciplines  8.7.6.2 
25 m Disciplines – Bepalen van de oorzaak van een hapering 8.9.4.3 
25 m Disciplines – Bepalen van een geldige / ongeldige hapering 8.9.4.3 
25 m Disciplines – Geldige hapering 8.9.4.1 
25 m Disciplines - Hapering 8.9.3 
25 m Disciplines – Hapering tijdens de proefreeksen 8.9.3 
25 m Disciplines – Hapering: aantal van herhalen / vervolledigen van een reeks  8.9.1 
25 m Disciplines – Hapering: onderbroken reeksen 8.9.1 
25 m Disciplines – Herstellen van een hapering 8.9.3 
25 m Disciplines – Inroepen van een hapering 8.9.3 
25 m Disciplines – Inroepen van onregelmatige tijden 8.8.5 
25 m Disciplines - Laden 8.7.6.2 
25 m Disciplines – Laden met meer dan 5 patronen 8.7.6.2 
25 m Disciplines – Nazicht van tijden 8.7.6.2 
25 m Disciplines – Ongeldige haperingen 8.9.4.2 
25 m Disciplines – Onjuiste standbevelen 8.8.3 
25 m Disciplines – Onjuiste standbevelen – Aftrek van punten 8.8.3 
25 m Disciplines – Onregelmatige schoten 8.8.2 
25 m Disciplines - Ontladen 8.7.6.2 
25 m Disciplines – Soorten haperingen 8.9.4 
25 m Disciplines – Te veel proefschoten gevuurd 8.8.2.2 
25 m Disciplines – Te veel wedstrijdschoten gevuurd 8.8.2.1 
25 m Disciplines – Te vroege en te late schoten 8.8.2.3 
25 m Disciplines – Te vroege en te late schoten – Aftrek van punten 8.8.2.3 
25 m Disciplines – Vuren na een onjuist standbevel 8.8.3 
25 m Disciplines – Vuren voor het bevel “LADEN” 8.7.6.2 
25 m Disciplines en Onderdelen - Kruisvuur 8.8.2.4 
25 m Disciplines voor Pistool / 25 m Pistool of Revolver met centrale percussie 8.10.1 
25 m Hapering – Wedstrijd vervolledigen – bepaald door de Jury 8.9.4.6 
25 m Pistool / 25 m Pistool of Revolver met centrale percussie - Bevelen 8.7.6.4 
25 m Pistool / 25 m Pistool of Revolver met centrale percussie – Discipline verdeeld 
in 2 onderdelen 8.7.6.4 

25 m Pistool / 25 m Pistool of Revolver met centrale percussie – Onderbroken 
reeksen 

8.8.1 

25 m Pistool / 25 m Pistool of Revolver met centrale percussie – Late schoten in het 
preciesiegedeelte 

8.8.2.3 

25 m Pistool / 25 m Pistool of Revolver met centrale percussie – Preciesiegedeelte 8.7.6.4 
25 m Pistool / 25 m Pistool of Revolver met centrale percussie – Preciesiegedeelte 
vervolledigen 

8.9.4.6 

25 m Pistool / 25 m Pistool of Revolver met centrale percussie – Procedure na een 
geldige hapering 

8.9.4.6 

25 m Pistool / 25 m Pistool of Revolver met centrale percussie – Snelvuurgedeelte 8.7.6.4 
25 m Pistool / 25 m Pistool of Revolver met centrale percussie – Uitmaak na een 
geldige hapering 8.9.4.6 

25 m Pistool / 25 m Pistool of Revolver met centrale percussie – Proefreeksen 8.7.6.4 
25 m Pistool / 25 m Pistool of Revolver met centrale percussie – Specifieke Regels 8.7.6.4 
25 m Pistool / 25 m Pistool of Revolver met centrale percussie – Aanvang van een 
reeks - Opgelet 

8.7.6.4 

25 m Pistool / 25 m Pistool of Revolver met centrale percussie – Twee schoten 
gevuurd bij een voordraaien 

8.8.2.1 

25 m Pistool met randontsteking 8.4.3.1 
25 m Pistooldisciplines – Defect aan één doel 8.10.2 
25 m Pistooldisciplines – Defect van EST 8.10 
25 m Pistooldisciplines – Klacht betreffende het niet weergeven van een schot 8.10.3 
25 m Snelvuurpistool – Aankondiging van de reeksen 8.7.6.3 
25 m Snelvuurpistool – Bevelen bij Qualificatiedisciplines 8.7.6.3 
25 m Snelvuurpistool – Bijzondere regels 8.7.6.3 
25 m Snelvuurpistool – Disciplines 8.7.6.3 
25 m Snelvuurpistool – Herschieten in hetzelfde tijdsonderdeel 8.7.6.3 
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25 m Snelvuurpistool – Klaarstaande houding 8.7.6.3 
25 m Snelvuurpistool – Munitie voor test 8.4.4.1 
25 m Snelvuurpistool – Onderbroken reeksen 8.8.1 
25 m Snelvuurpistool – Pause van 1 minuut 8.7.6.3 
25 m Snelvuurpistool – Procedure na geldige hapering 8.9.4.5 
25 m Snelvuurpistool – Procedure voor Snelheidstest 8.4.4.1 
25 m Snelvuurpistool - Proefreeksen 8.7.6.3 
25 m Snelvuurpistool – Schijven 7 seconden voorgedraaid + 1 sec. 8.7.6.3 
25 m Snelvuurpistool - Snelheidstest 8.4.4.1 
25 m Snelvuurpistool – Start van een reeks - Opgelet 8.7.6.3 
25 m Snelvuurpistool – Uitmaak na een geldige hapering 8.9.4.5 
25 m Snelvuurpistool – Vuren op bevel 8.7.6.3 
25 m Standaardpistool – Aankondiging van de reeksen 8.7.6.5 
25 m Standaardpistool - Bevelen 8.7.6.5 
25 m Standaardpistool – Bijzondere regels 8.7.6.5 
25 m Standaardpistool - Disciplines 8.7.6.5 
25 m Standaardpistool – Klaarstaande houding 8.7.6.5 
25 m Standaardpistool - Onderbrekingen 8.8.1 
25 m Standaardpistool – Procedure na geldige hapering 8.9.4.5 
25 m Standaardpistool - Proefreeksen 8.7.6.5 
25 m Standaardpistool – Start van een reeks - Opgelet 8.7.6.5 
25 m Standaardpistool – Uitmaak na een geldige hapering 8.9.4.5 
25 m Standaardpistool – Wedstrijd in 3 delen verdeeld 8.7.6.5 
25m Disciplines – Onderbrekingen van meer dan 15 minuten 8.8.1 
50 m Pistool – Bedekking van de hand 8.4.3.3 
50 m Pistool - Kaliber 8.4.3.3 
Aanmelden van de atleet - Voorbereidingstijd 8.7.6.1 
Aantal te herhalen / te vervolledigen reeksen – Haperingen 25 m disciplines 8.9.1 
Afmetingendoos 8.12 
Aftrek van punten – 25 m disciplines – Standbevelen 8.8.3 
Aftrek van punten – 25 m disciplines – te veel schoten gevuurd 8.8.2.1 
Aftrek van punten – 25 m disciplines – te vroege en te late schoten 8.8.2.3 
Aftrek van punten – 25 m disciplines – Tijden – onterechte klacht 8.8.5 
Aftrek van punten – de pistoolarm onvoldoende laten zakken 8.7.4 
Aftrek van punten – laden met meer dan 5 patronen 8.7.6.2 
Aftrek van punten – Storingen – onterechte klacht 8.8.4 
Apparaat voor het meten van de plooibaarheid van de zool 8.5.6 
Aslijn van de loop 8.4.3 
Baankijker 8.6.1 
Bewegings- of trillingsverminderende systemen 8.4.1.6 
Bijhorigheden 8.6 
Bijzondere regels voor 25 m Pistolen 8.4.3 
Compensators 8.12 
Corrigerende bril 8.4.1.3 
Corrigerende lenzen 8.4.1.3 
Damesdisciplines 8.1.4 
Defect aan alle doelen van een stand of sectie 8.10.1 
Defect aan een doel of doelengroep – 25 m disciplines 8.10.2 
Defect van EST – 25 m disciplines 8.10.1 
Defect van EST systemen / systemen voor papieren doelen 8.10 
Disciplineprocedures en wedstrijdregels 8.7 
Diskwalificatie – de pistoolarm te vroeg opheffen 8.7.4 
Diskwalificatie – Vuren voor het bevel “LADEN” 8.7.6.2 
Elektronische trekkers 8.4.1.4 
Extra tijd om een 25 m pistool te herstellen – toegestaan door de Jury - Hapering 8.9.2 
Formulieren voor haperingen – zie Technische Regels voor de index 6.18 
Geldige haperingen - 25 m disciplines 8.9.4.1 
Grepen – zie Tabel voor Pistoolvereisten en Tabel van afbeeldingen 8.4.1.1 
Hapering – Extratijd voor herstel van een 25 m Pistool, toegekend door de Jury 8.9.2 
Hapering – Maximumtijd voor herstel of vervanging van een 25 m Pistool 8.9.2 
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Hapering – Proefreeks 25 m disciplines 8.9.3 
Hapering – Vervangpistool 25 m - Uitrustingscontrole 8.9.2 
Hapering – Voortgaan met een ander 25 m Pistool 8.9.2 
Hapering herstellen 8.9.2 
Hapering van een pistool – Inlichten van de Jury / Baancommissaris 8.9.2 
Hapering van een pistool – toelating om het pistool te herstellen 8.9.2 
Hapering, vervanging van pistool 8.9.2 
Haperingen 25 m disciplines 8.9 
Herendisciplines 8.1.4 
Hulzenvagers 8.4.1.5 
Kennis van de Regels 8.1.2 
Klaarstaande houding  8.7.2 
Klaarstaande houding – 25 m discipline 8.7.2 
Klaarstaande houding – 25 m discipline - afbeelding 8.7.2 
Klaarstaande houding – Schietarm onvoldoende laten zakken 8.7.3 
Klaarstaande houding – Schietarm te vroeg naar boven brengen 8.7.3 
Klacht over het weergeven van een schot 8.10.3 
Kledij – dragen van korte broek 8.5.2 
Kledijvoorschriften 8.5 
Kruisvuur op Proefschijven – 25 m 8.8.2.4 
Linkshandige schutter – Rechtshandige schutter 8.1.3 
Looplengte – 25 m pistolen 8.4.1.2 
Looplengte – Tabel van de pistoolvereisten 8.13 
Lopen – zie de Tabel van de Pistoolvereisten 8.4.1.2 
Magnummunitie 8.4.4 
Maximum tijd voor herstel of vervangen van een 25 m pistool - Hapering 8.9.2 
Mikorganen – zie Tabel van pistoolvereisten 8.4.1.3 
Mondingsremmen 8.12 
Munitie 8.4.4 
Onderbrekingen – 25 m disciplines en onderdelen 8.8.2 
Onderbroken reeks – 25 m Pistool / 25 m Pistool met centrale percussie 8.8.1 
Onderbroken reeks – 25 m Snelvuurpistool / 25 m Standaardpistool  8.8.1 
Onderbroken reeks – hapering bij 25 m disciplines 8.9.1 
Ongeldige Haperingen – 25 m disciplines 8.9.4.28.7.4.3.2 
Onjuiste standbevelen – 25 m disciplines 8.8.3 
Onregelmatige schoten – 25 m disciplines 8.8.2 
Pistool met centrale percussie - Kaliber 8.4.4 
Pistooldisciplines 8.11   
Pistoolkoffers 8.6.2 
Pistoolrust 8.6.3 
Pols – Zichtbaar vrij van steun 8.7.1 
Proefreeksen 25 m disciplines - Hapering 8.9.2 
Rechtshandige schutter – Linkshandige schutter 8.1.3 
Schoenen 8.5.6 
Snelheidsmeting – 25 m Snelvuurpistool 8.4.4.1 
Snelheidsmeting – 25 m Snelvuurpistool – testprocedure per doorgang 8.4.4.1 
Soorten haperingen 8.9.4 
Soorten haperingen – 25 m disciplines 8.9.4 
Stand- en doelvoorschriften 8.3 
Storingen – 25 m disciplines 8.8.4 
Storingen – 25 m disciplines - onterechte klacht 8.8.4 
Storingen – 25 m disciplines - terechte klacht 8.8.4 
Storingen – onterechte klacht – aftrek van punten 8.8.4 
Tabel van Afbeeldingen en afmetingen 8.13 
Tabel van pistooldisciplines 8.12 
Tabel van pistoolvereisten 8.13 
Te late schoten - Precisiegedeelte 8.8.2.3 
Te veel gevuurde schoten – 25 m disciplines 8.8.2.1 
Te veel proefschoten gevuurd – 25 m disciplines 8.8.2.2 
Te vroeg en te late schoten – 25 m disciplines 8.8.2.3 
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Timing – 25 m disciplines  8.8.5.1 
Timing – 25 m disciplines – onterechte klacht 8.8.5.1 
Timing – 25 m disciplines – onterechte klacht  8.8.5.1 
Toepassing van Regels voor Pistooldisciplines 8.1.1 
Trekkerdruk – Controlegewicht op de stand, beschikbaar voor schutters 8.4.2.2 
Trekkerdruk – Meting  8.4.2 
Trekkerdruk – Meting – Maximum 3 pogingen 8.4.2 
Trekkerdruk – Meting – willekeurige nazichten 8.4.2.3 
Twee schoten gevuurd bij één voordraaien van de schijven 8.8.2.1 
Uitrusting en Munitie 8.4 
Vasthouden van een Pistool 8.7.1 
Veiligheid 8.2 
Vervangen van een pistool - Uitrustingscontrole 8.9.2 
Voorbereidings- en Proefschotentijd 10 m en 50 m Pistool 8.11 
Voorbereidingstijd  
Voorbereidingstijd – 25 m disciplines 8.7.6.1 
Voorbereidingstijd – Manipulatie van pistolen, zichtbare proefschijven 8.7.6.1 
Voorbereidingstijd – Nazichten voor de wedstrijd 8.7.6.1 
Voorbereidingstijd – Tijd in minuten 10 m en 50 m disciplines 8.11 
Voorschift voor plooibaarheid van de zool 8.5.6 
Vuren - houding 8.7.1 
Vuren na een onjuist standbevel 8.8.3 
Wedstrijd vervolledigen – bepaald door de Jury - 25 m Hapering 8.9.2 
Wedstrijdregels 8.7 
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8.20  10 m Vijf Schot Luchtpistool 
 

8.20.1  10 m Vijf Schot Luchtpistool       
 
Elke kaliber 4,5 mm (.177) met lucht- of  gasdruk mag gebruikt worden. 
 

8.20.1.1 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. 

 
8.20.2  Algemeen 
 
8.20.2.1 Voorbereidingstijd – Officiële training  
 

10 m Luchtpistool Vijf Schijven discipline  3 Minuten   
10 m Luchtpistool Standaard discipline  3 Minuten 
 

8.20.2.2 Voor elke reeks moet de schutter de arm naar beneden brengen.  Het pistool mag op de 
bank of de schutterstafel rusten.  

 
8.20.2.3 Een reeks wordt beschouwd als zijnde begonnen vanaf het bevel “OPGELET” .  Elk schot 

daarna gevuurd wordt als wedstrijdschot genoteerd.  
 
8.20.2.4 Vóór de wedstrijd moeten papieren doelen voor 10 m Luchtpistool ter beschikking van de 

schutters zijn zodat zij hun mikorganen kunnen afstellen.  
 
8.20.2.5 Voor elk onderdeel mag de schutter één (1) proefreeks van vijf (5) schoten vuren in tien (10) 

seconden.  
 
8.20.2.6 Het schieten (proef- en wedstrijdreeksen) gebeurt op bevel.  Alle schutters in de zelfde 

standsectie moeten gelijktijdig vuren, maar de organisatoren mogen meerdere secties 
gelijktijdig laten werken onder centrale bediening.  

 
8.20.3  10 m Luchtpistool Vijf Schijven discipline  
 

De wedstrijd bestaat uit 40 wedstrijdschoten voor Heren en Junior Heren, en 30 schoten 
voor Dames en Junior Dames.  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 binnen de tijdslimiet voor de reeks.  
 

8.20.3.1 Wanneer de Baancommissaris het bevel “LADEN”  geeft, moeten de schutters zich binnen 
één (1) minuut klaarmaken voor hun reeksen.  

 
8.20.3.2 Na verloop van één (1) minuut, geeft de Baancommissaris de bevelen:  
 
8.20.3.2.1 Mechanische doelen  

 
De tijdmeting zal met chronometers gecontroleerd worden. 
“OPGELET 3 – 2 – 1 START” 
Het bevel “START” is het teken om te vuren. 
Na tien seconden “STOP” . 
Schoten na het bevel “STOP” moeten als nul worden geteld. 
 

8.20.3.2.2 Elektronische doelen  
 

“OPGELET”                De rode lichten moeten ontstoken worden. 
“3 – 2 – 1 START”      Het bevel “START” is het teken om te vuren. 
 De rode lichten worden gedoofd en geven het teken tot vuren. 
 Na tien seconden worden de rode lichten ontstoken en de doelen geblokkeerd.  
 

8.20.3.3 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  



 

 156 

 
 

worden genoteerd als nul.  Na elke reeds van vijf (5) schoten moeten de gevallen doelen                             
worden geteld, worden meegedeeld aan de schutter en genoteerd op het scorebriefje.  

 
8.20.3.4 Gelijke scores voor de eerste drie (3) plaatsen worden opgeheven door shoot-off.  Andere  

gelijke scores worden opgeheven door ‘count-back’ in vijf (5) schots reeksen.  Zijn de gelijke 
scores dan nog niet opgeheven moeten de schutters dezelfde plaats krijgen.  

 
8.20.4  10 m Luchtpistool Standaard discipline   
 

De wedstrijd bestaat uit 40 wedstrijdschoten voor Heren en Junior Heren, en 30 
wedstrijdschoten voor Dames en Junior Dames.  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 (6.3.2.6) binnen de vastgestelde tijd voor de reeks.  

 
8.20.4.1 Wanneer de Baancommissaris het bevel “LADEN”  geeft, moeten de schutters zich binnen 

één (1) minuut klaarmaken voor hun reeksen.  
 
8.20.4.2 Na verloop van één (1) minuut, geeft de Baancommissaris de bevelen: 
 

De tijdmeting zal met chronometers gecontroleerd worden. 
“OPGELET 3 – 2 – 1 START” 
Het bevel “START” is het teken om te vuren.  
Na tien seconden “STOP” .  
Schoten na het bevel “STOP” moeten als nul worden geteld.    

 
8.20.4.3 Uitmaak 
 

Alle schoten binnen de 10 seconden schiettijd zullen gewaardeerd worden. Vroege en late 
schoten worden genoteerd als nul. 
 

8.20.4.4 Gelijke scores voor de eerste drie (3) plaatsen worden opgeheven door shoot-off.  Andere  
gelijke scores worden opgeheven door ‘count-back’ in vijf (5) schots reeksen.  Zijn de gelijke 
scores dan nog niet opgeheven moeten de schutters dezelfde plaats krijgen.  

 
8.20.5 Onderbrekingen 
 

Indien de onderbreking ontstaat om veiligheidsredenen of om technische oorzaak, zonder 
fout van de schutter: 
 

8.20.5.1 indien de verlopen tijd meer dan vijftien (15) minuten  bedraagt, moet de Jury een 
bijkomende proefreeks van vijf (5) schoten toestaan. 

 
8.20.5.2 In 10 m Luchtpistool 5 doelendiscipline / 10 m Luchtpi stool Standaarddiscipline  moet 

de onderbroken reeks geannuleerd en herhaald  worden.  De herhaalde reeks moet 
worden genoteerd en aan de schutter toegekend. 

 
8.20.5.3 Elke door de Jury of de Baancommissarissen toegekende bijkomende tijd  moet genoteerd 

worden, met  duidelijke vermelding van de reden, op het Scoreblad van de Griffier en op het 
Scorebord, duidelijk zichtbaar voor de schutter. 

 
8.20.6 Storingen 
 

Indien een schutter oordeelt dat hij gestoord werd terwijl hij een schot vuurde, moet hij zijn 
pistool in de langsrichting van de stand houden en onmiddellijk een Baancommissaris of 
Jurylid inlichten door zijn vrije hand op te steken.  Hij mag andere schutters niet hinderen. 
 

8.20.6.1 Indien de klacht terecht wordt geacht: 
 
8.20.6.1.1 de reeks moet geannuleerd worden en de schutter mag de reeks herhalen. 
 
8.20.6.2 indien de klacht onterecht wordt geacht; 
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8.20.6.2.1 indien de schutter zijn reeks heeft beëindigd moet het schot of de reeks hem toegekend 

worden. 
 
8.20.6.2.2 Indien de schutter zijn reeks niet heeft beëindigd tengevolge de klacht, mag de schutter zijn 

reeks herhalen.  Uitmaak en straffen zijn als volgt: 
 
8.20.6.2.3 Bij de 10 m Luchtpistool Vijf Schijvendiscipline  mag de schutter de reeks herhalen maar 

wordt gestraft met aftrek van één treffer van de score van die reeks. 
 
8.20.6.2.4 Bij de 10 m Luchtpistool Standaarddiscipline moet de score genoteerd worden als het 

totaal van de vijf (5) schoten met de laagste waarde van de schijven. 
 
8.20.6.2.4.1 Twee (2) punten moeten eveneens afgetrokken worden van de score van de herhaalde 

reeks. 
 
8.20.6.2.5 In een herhaalde reeks moeten alle vijf (5) schoten naar het doel worden gevuurd.  Elk 

schot, niet gevuurd of zonder het doel te raken, moet genoteerd worden als nul. 
 
8.20.7 Haperingen 
 
8.20.7.1 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 schut- 
              ters niet storen. 
 
8.20.7.1.1  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. 

 
8.20.7.2 Een hapering in de proefreeks zal niet als dusdanig genoteerd worden. De schutter mag de   

proefreeks herhalen.  
 

8.20.7.3 Het aantal gevuurde schoten moet genoteerd worden en de reeks mag herhaald worden. 
 
8.20.7.4 Uitmaak: GELDIGE HAPERING  
 
8.20.7.4.1   10 m Luchtpistool Vijf Schijvendiscipline 
 

In geval van een geldige hapering moet het resultaat op elk doel genoteerd worden. 
Bij het herschieten wordt een treffer genoteerd voor elk doel dat bij het herschieten geraakt 
wordt maar niet als misser genoteerd werd vóór de hapering. 
Een doel dat geraakt werd vóór de hapering maar vervolgens werd gemist, zal genoteerd 
worden als misser. 
 

8.20.7.4.2   10 m Luchtpistool Standaarddiscipline 
 

De score moet genoteerd worden als het totaal van de vijf (5) schoten met de laagste 
waarde op het doel.  De schutter moet alle vijf (5) schoten naar het doel vuren in de 
herhalingsreeks.  Elk schot, niet gevuurd of dat het doel niet raakt bij de herhalingsreeks, 
moet als nul genoteerd worden.  (Een tweede schijf moet voor de herhaling voorzien 
worden).  
 

8.20.7.5 Uitmaak: ONGELDIGE HAPERING 
 
8.20.7.5.1   10 m Luchtpistool Vijf Schijvendiscipl ine 
 

De score moet genoteerd worden als het totaal van de gevallen doelen. 
 

8.20.7.5.2   10 m Luchtpistool Standaarddiscipline 
 

De score moet het totaal zijn van de gevuurde schoten. 
 

8.20.7.6 Een reeks herhalen  tengevolge een hapering moet enkel worden toegestaan in geval van   
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een geldige hapering en slechts eenmaal in de 10 m Luchtpistool Vijf Schijvendiscipline / 10 
m Luchtpistool Standaarddiscipline. 
 

8.20.8   Onjuiste bevelen 10 m Vijf schot Luchtpist ool 
 
8.20.8.1 Indien een schutter, tengevolge een onjuist bevel  en/of een handeling van de 

Baancommissaris, moet hij zijn pistool in de langsrichting van de stand gericht houden en 
zijn vrije hand opsteken en dit onmiddellijk na de reeks melden aan de Baancommissaris of 
een Jurylid. 

 
8.20.8.2 Indien de klacht terecht bevonden wordt, mag de schutter de reeks schieten. 
 
8.20.8.3 Indien de klacht onterecht bevonden wordt, mag de schutter de reeks schieten maar wordt  
                bestraft met een aftrek van één (1) treffer in de 10 m Luchtpistool Vijf Schijvendiscipline of   

twee (2) punten in de 10 m Luchtpistool Standaarddiscipline, van de score van die reeks. 
 
8.20.8.4 Het protest wordt niet aanvaard indien de schutter een schot heeft gevuurd na het onjuiste  
                bevel.  
 
8.20.9   Doelen 
 
8.20.9.1 10 m Luchtpistool Vijf Schijvendiscipline 
 

                                 
 
                          

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.  
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8.20.10   Andere vereisten 
 

Discipline 

A
an

ta
l 

P
ro

ef
sc

ho
te

n 

Schijven Uitmaak 
Aantal 

schoten 
Tijd 

V
oo

rb
er

ei
di

ng
st

ijd
 

10 m Luchtpistool Vijf Schijvendiscipline 
Heren en Junior Heren 

1 x 5  
in 

10”  

Zie 
hierboven 

Na elke reeks 
van 5 

8 x 5 telkens 
in 10”  3’ 

10 m Luchtpistool Vijf Schijvendiscipline 
Dames en Junior Dames 

1 x 5  
in 

10”  

Zie 
hierboven 

Na elke reeks 
van 5 

6 x 5 telkens 
in 10”  

3’ 

10 m Luchtpistool Standaarddiscipline 
Heren en Junior Heren 

1 x 5 
in 

10” 
6.3.2.6 

Na elke reeks 
van 5 

8 x 5 telkens 
in 10” 

3’ 

10 m Luchtpistool Standaarddiscipline 
Dames en Junior Dames 

1 x 5 
in 

10” 
6.3.2.6 

Na elke reeks 
van 5 

6 x 5 telkens 
in 10” 

3’ 

 

 

Discipline / Pistool 

a) Maximum 
    Gewicht 
b) Minimum 
    Trekkerdruk 

a) Maximum           
    Looplengte 
b) Maximum 
    Vizierlengte 

Andere vereisten 

10 m Luchtpistool  
Vijf Schijvendiscipline 

10 m Luchtpistool 
Standaarddiscipline 

a) 1500 g 
b)  500 g 

Doosbeperking 
420 x 200 x 50 mm 

Lader geladen met vijf 
(5) projectielen. 
Geperforeerde 
loopbevestigingen 
toegelaten 

Greep : geen enkel deel van de greep of bijhorigheden mag de hand omsluiten. De handsteun moet 
onder een hoek van minimum 90° ten opzichte van de greep uitsteken.  Elke opwaartse golving van de 
handsteun en/of duimrust en/of neerwaartse golving van de tegengestelde zijde van de duim is 
verboden. De duimrust moet de vrije opwaartse beweging van de duim toelaten.  Gebogen 
oppervlakken van de greep of het raam, inbegrepen de handsteun en/of duimrust in de langsrichting 
van het pistool, zijn toegelaten.   

Het gewicht van het pistool  wordt gemeten met alle bijhorigheden, tegengewichten en lege lader 
inbegrepen. 

Een tolerantie op de vervaardiging van de afmetingendoos van 0,0 mm to + 1,0 mm bij elke afmeting, is 
toegelaten.  Het pistool mag gemeten worden met de lader verwijderd  
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