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MILITAIR PISTOOL 
Deze discipline wordt verschoten op 3 nationale Militair Pistoolschijven (hart-

op-hart afstand 75 cm). 
De hoogte van het centrum van de schietschijf (visueel) wordt gemeten 
vanuit 

het grondvlak schietpunt. De hoogte is 1,40 meter +10 cm/-20 cm. 
  

Oog- en oorbescherming:   VERPLICHT 
 
 

  

 Wedstrijdregels voor Militair Pistool 

                                  
 
 De gehele wedstrijd wordt in tijd geschoten t.w.: 

  

    aantal aantal     

  Afstand: schoten: schijven: tijd: houding: 

            

Proef 25 mtr. 6 1   3 min. staand 

Precisie 25 mtr. 6 1   3 min. staand 

Snelvuur 20 mtr. 6 1 15 sec. staand 

Vuurverdelen 20 mtr. 6 2 12 sec. knielend 

Vuurverdelen 15 mtr. 6 3   9 sec. staand 

 

 
 
Deze discipline wordt verschoten met 24 wedstrijdschoten en is verdeeld in 4 

series van 6 schoten. 
 

De eerste serie bestaat uit een precisieserie van 6 schoten op 1 schijf, afstand 
25 meter in 3 minuten in de staande houding.  
 

De tweede serie bestaat uit een snelvuurserie van 6 schoten op 1 schijf, 
afstand 20 meter in 15 seconden in de staande houding. 
 

De derde serie bestaat uit vuurverdelen van 6 schoten op 2 schijven, afstand 
20 meter in 12 seconden in de knielende houding (max. 3 schoten per schijf).  

 
De vierde serie bestaat uit vuurverdelen van 6 schoten op 3 schijven, afstand 
15 meter in 9 seconden in de staande houding (max. 2 schoten per schijf).  
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Voordat de wedstrijd begint, mogen 6 proefschoten worden afgevuurd in 3 
minuten (gelijk aan de eerste serie). 

 
Alvorens aan de proefschoten en de wedstrijd te beginnen, krijgt de schutter 

drie (3) minuten de tijd om zich te installeren op het toegewezen schietpunt.  
 
Op het toegewezen schietpunt wordt alleen het magazijn en de cilinder van de 

Revolver gevuld. De cilinder wordt pas in het frame gekanteld op het 
schietpunt nadat de Baancommandant het commando “WAPENS LADEN” 
heeft gegeven. 

 
De baancommandant start een serie met het commando “WAPENS LADEN” 

en noemt de serie en tijd. De schutter mag nu de veiligheidsvlag verwijderen 
en proefaanslagen maken. Wapen laden wil zeggen: magazijn plaatsen en 
wapen doorladen en voor Revolvers de cilinder in het frame kantelen en de 

haan spannen. Tijdsduur één(1) minuut. Daarna volgt het commando 
“ATTENTIE”. Op dit commando, met uitzondering van proef en de eerste serie, 
moet de "VAARDIGHOUDING" worden aangenomen of een schutter moet te 

kennen geven "NIET GEREED" te zijn. Gebeurt dit niet binnen 3 seconden dan 
begint de serie. Als een schutter binnen 3 seconden "NIET GEREED" meldt, 

dan wacht de baancommandant 15 seconden en geeft opnieuw het commando 
“ATTENTIE” en start vervolgens de serie. 
 

Een serie wordt begonnen door middel van een KORT FLUITSIGNAAL. Elk 
schot hierna afgevuurd, telt mee in de wedstrijd.  

 
Aan het eind van elke serie volgt het commando “WAPENS ONTLADEN”. De 
schutter ontlaadt dan op de volgende manier. Bij pistolen het magazijn 

uitnemen, de kamer leeg maken en met geopende slede het wapen ter inspectie 
aan de baancommandant laten zien. Bij revolvers de cilinder buiten het frame 
kantelen, leegmaken en voor inspectie aan de baancommandant laten zien. 

Nadat de baancommandant zich er daadwerkelijk van overtuigd heeft dat het 
wapen ontladen is en de veiligheidsvlag is aangebracht, brengt de schutter zijn 

wapen naar zijn/haar toegewezen schietpunt. De baancommandant geeft 
hierna de baan vrij. 
 

Vaardighouding  
 

De series 2 - 3 en 4 van de discipline Militair Pistool starten vanuit de 
"VAARDIGHOUDING". In deze houding wacht de schutter op het KORTE 
startsignaal*. De schiettijd eindigt ook met een signaal*. Dit signaal* vangt 

aan 2 seconden "VOOR" en eindigt "OP" het einde van de toegestane schiettijd. 
Tijdens dit signaal* mag er nog gevuurd worden. Het gebruik van elektronische 
tijdmeting is toegestaan.  

* Dit signaal dient duidelijk hoorbaar te zijn voor de deelnemers. 
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Specifieke regels voor Militair Pistool. 

 
De schutter moet 6 schoten afvuren in elke herhalingsserie. De 6 laagste 

treffers tellen voor de serie. Niet afgevuurde schoten en schoten die in de 
herhalingsserie de schijf niet raken, worden als missers beschouwd. 
 

Het herhalen van een serie naar aanleiding van een storing is toegestaan. 
 
 a) Eén maal in de series 1 en 2 samen, en: 

 b) Eén maal in de series 3 en 4 samen. 
 

Als na 1 (één) storing in een gedeelte van de wedstrijd weer een storing 
optreedt, worden alleen de werkelijke afgevuurde schoten genoteerd voor de 
schutter. De serie mag niet worden herhaald en de niet afgevuurde schoten 

worden gewaardeerd als missers. De schutter mag de wedstrijd verder 
vervolgen. 
 

 
 

De discipline Militairpistool wordt verschoten op vaste schijven met pistool of 
revolver met een kaliber 7.62 t/m 11.66 mm (centraalvuur) (kal..30 t/m .459) 
en een trekkerdruk van min. 1360 gr. De looplengte is max. 6" (152,4/153,0 

mm) en de greep mag niet verstelbaar zijn en mag ook niet breder zijn dan 44 
mm. 

De diepte van het oplegstuk van de greep welke rust  op de bovenkant van de 
hand, tussen duim en wijsvinger, mag niet dieper zijn dan 3 cm. 
 

Tijdens de wedstrijd(oefening) is het gebruik van een hulzenvanger en een 
knielkussen in de 1e serie vuurverdelen NIET toegestaan. 
In tegenstelling tot alle andere disciplines kent de discipline Militairpistool 

geen kledingvoorschrift en is het toegestaan hoge (enkelomsluitende) 
schoenen te dragen. 

 
 
Knielende houding, 

 
 

De knielende houding  wordt als volgt omschreven: 
 men knielt op de knie van dezelfde zijde als de hand waarmee het wapen 

wordt vastgehouden en afgevuurd. 

 Men knielt op de knie van de andere zijde als de hand waarmee het 
wapen wordt vastgehouden en afgevuurd, waarbij het lichaam (beide 
schouders) één lijn vormt met de schiet-as. 
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Algemene eisen voor schijven Militair Pistool Groot Kaliber 

 
 
De schijf is 76 cm hoog en 45 cm breed en uitgevoerd conform het schaalmodel 

zoals weergegeven in afbeelding  
 

De schijf is zwart en heeft een ongeveer 1 cm brede witte rand. 
 
De schijf is door middel van ongeveer 1 mm brede witte lijnen verdeeld in 5 

zones.  
 
De centrale zone (10 punten) wordt gevormd door twee verticale lijnen van 5 

cm lang en 10 cm uit elkaar welke met elkaar verbonden zijn door twee halve 
cirkels met een straal van 5 cm. De centrale zone is dus 10 cm breed en 15 

cm hoog.  
 
De zones met telling 9 tot 6 zijn soortgelijk gevormd. Hun breedte wordt steeds 

vermeerderd met 10 cm (5 cm aan elke zijde) en hun hoogte wordt steeds 
vermeerderd met 15 cm (7,5 cm aan elke zijde).  
 

De verticale lijnen die de zijdelingse begrenzing vormen van de zones worden 
tel- kens 5 cm langer en de middelpunten van de halve cirkels schuiven steeds 

extra 2,5 cm op. 
 
Het middelpunt van de 10-zone ligt op 37,5 cm onder het hoogste punt van de 

6- ring.  
 

Op de afmeting van de 10-zone is een tolerantie van +/- 0,5 mm en op de 
andere zones een tolerantie van +/- 1 mm toegestaan. De zones worden 
gemeten vanaf de buitenzijde van de witte scheidingslijnen. 

 
De zones zijn gemerkt met cijfers welke overeenstemmen met hun waarde (9, 
8, 7, 6). Deze cijfers zijn geplaatst op ieder van de vier onderlinge loodrechte 

horizontale en verticale richtingen. De cijfers dienen 30 mm hoog en 15 mm 
breed te zijn, terwijl de lijndikte ervan ongeveer 2 mm bedraagt. De 10-zone is 

niet genummerd.  
 
 Iedere deelnemer start de wedstrijd op nieuwe schietschijven. 

  
Schietpet is toegestaan. 
 

 


