
 

SchietSport Vereniging De Rode Leeuw 2014  Pagina 1 

SCHIETPROGRAMMA PISTOOL 

WAPENS 

Toegestaan voor dit onderdeel zijn alle originele dienstwapens overeenkomstig 
militair pistoolreglement. 

Sportuitvoeringen en compensators zijn niet toegestaan. 

MUNITIE 

Wadcuttermunitie is niet toegestaan. 

AFSTANDEN 

Er zal uitsluitend worden geschoten op 25 meter. (Op de pistoolbaan) 

SCHIETHOUDING 

Staand, vrije hand of tweehandig. 

AANTAL SCHOTEN 

18 schoten. Er vinden géén proefschoten plaats. 

Alle schoten worden op één schijf geschoten.  

Maximaal te behalen punten in deze serie: (18 x 10=) 180 punten. 

SCHIJF 

Silhouetschijf militair pistool. 

TREFFERWAARNEMING 

Uitsluitend met baankijker (zelf meenemen). 1e serie na elk schot. Overige 
series na elke serie. Coachen door medeschutters is niet toegestaan, daar dit als 
storend door medeschutters wordt ervaren. Voor schade aan wapens, verlies of 
diefstal van (baan)kijkers neemt het bestuur geen enkele verantwoordelijkheid.  

UITVOERING 

Serie 1:            3* 1 schot 20 seconden per schot 

Serie 2:            5 schoten  tijd 50 seconden 

Serie 3:            5 schoten  tijd 40 seconden 

Serie 4:            5 schoten  tijd 30 seconden. 
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STORINGEN/BIJZONDERHEDEN 

Wapen- en/of munitiestoringen worden niet erkend, tenzij bij aantoonbare breuk 
van een wapenonderdeel. Storingen worden aanzienlijk verminderd met originele 
fabrieksmunitie. Andere munitie is tijdens de wedstrijd in uitleenwapens van de 
SVGR niet toegestaan. 

Geen eigen wapen? Een leenwapen is te verkrijgen op het schietpunt, dit dient 
men vooraf (bij inschrijving) te melden zodat er met de indeling rekening kan 
worden gehouden. Kosten voor gebruik van een leenwapen € 10,- inclusief 
fabrieksmunitie (exclusief inschrijfgeld).  

Indien in enige serie meer patronen worden afgevuurd dan aangegeven, volgt 
onherroepelijk Diskwalificatie!! 

PRIJZEN 

De schutter die 161 of meer punten schiet komt in aanmerking voor een 
herinneringsmedaille met het deelnamejaartal op officiële wedstrijden. Vanaf 158 
punten ontvangt men een erekaart. Voor veteranen vanaf 62 jaar en ouder is de 
limiet voor een medaille 158 punten en voor dames en junioren van 22 jaar en 
jonger is deze limiet eveneens 158 punten (resp. 155 punten voor de erekaart). 

HERKANSING 

Herkansing na een teleurstellend schietresultaat is niet mogelijk. 


