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Meesterkaart Zwaar 

Afstand:  25 Meter 

Proef schoten: 1 schijf/ 2 x 5 schoten. 

Wedstrijd Schoten: 8 schijven/ 5 schoten per schijf per serie 

Wapen: .30 t/m .38 ( 7,60 mm t/m 9,65 mm)pistool of revolver en 

trekkerdruk van min. 1360 gr. De loop mag niet langer zijn dan 6 inch 

(152,4 mm).  

 

Tijdsduur: 

Deze discipline wordt verschoten op de Internationale Pistoolschijf 25/50 

mtr. en het schietprogramma bestaat uit 8 series van 5 schoten vooraf 

gegaan door 1 proefserie van 2 x 5 schoten. De totale schiettijd exclusief 

proefschoten is 40 minuten. 

Voorafgaande aan de wedstrijd krijgen de deelnemers 10 minuten voor- 

bereidingstijd inclusief proefschieten. 

 

1) Er wordt geschoten op de 25-meter-precisieschijf 

2) De 40 wedstrijdschoten worden afgevuurd in acht series van vijf schoten 

3) De tijd voor elke serie is vijf minuten 

4) Voordat de wedstrijd begint mogen er tien proefschoten worden afgevuurd 

in twee series van  vijf schoten in vijf minuten 

5) Proefschijven moeten dezelfde opeenvolgende nummers hebben als de 

wedstrijdschijven 

6) Voor elke serie geeft de baancommandant het nummer van de serie aan 

en het commando 

"LADEN". Na voldoende tijd te hebben gegeven het wapen te laden, begint het 

vuren na het desbetreffende commando of signaal. 
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De schutter ontvangt 9 schietschijven; 8 schietschijven voor de wedstrijd en 

1 schietschijf voor proefschoten. De schijven worden door de schutter, op 

commando van de baancommandant, gewisseld. 

 

De schietafstand is 25 meter De discipline Meesterkaart zwaar (MKZ) wordt 

verschoten met pistool of revolver van het kaliber .30 t/m .38 ( 7,60 mm t/m 

9,65 mm) en een trekkerdruk van min. 1360 g. De te gebruiken wapens 

mogen niet zwaarder zijn dan 1400 gr. incl. accessoires, loopgewicht en 

geplaatst leeg magazijn en moeten passen in een kistje van 300x150x50 mm. 

De loop mag niet langer zijn dan 6 inch (152,4 mm). 

 

Het gebruik van baankijker, schietpet en schietbril is toegestaan. 
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Speciale regels voor Meesterkaart zwaar kaliber 25 meter. 

Het wapen moet zijn ingericht voor het verschieten van centraalvuurmunitie 

met een kaliber van 7.60 tot en met 9.65 mm (.30 tot en met .38). De loop 

mag niet langer zijn dan 6 inch (152,4 mm).  

Mondingsremmen of andere hulpmiddelen die een vergelijkbare werking 

hebben zijn niet toegestaan.  

Alle centraalvuurmunitie met een kaliber 7.60 tot en met 9.65 mm is 

toegestaan; de kogels dienen van lood of van een ander soortgelijk zacht 

materiaal te zijn gemaakt.  

Handvuurwapens dienen verder te voldoen aan de volgende specificaties. 

Het gewicht van het wapen, inclusief de balanceergewichten en een leeg 

magazijn, mag niet meer zijn dan 1.400 gram. De balanceergewichten dienen 

vast te zijn aangebracht.  

De afstand tussen keep en korrel mag niet groter zijn dan 220 mm. De 

afstand en de afmeting van de richtmiddelen mogen niet meer veranderd 

worden nadat de wedstrijd is begonnen. De korrel mag niet zijn aangebracht 

vóór de loopmonding en de keep mag niet zijn aangebracht achter het meest 

naar achter liggend gedeelte van het mechanisme van het wapen. 

Alleen open vizieren zijn toegestaan; kijkers, lasers “ook uitschakelbaar”, 

spiegel- vizieren en optische richtmiddelen zijn verboden. 

De richtmiddelen mogen zijn voorzien van micrometerschroeven voor het 

aanbrengen van horizontale en verticale correcties. 

De trekkerdruk moet minimaal 1.360 gram bedragen, gemeten bij verticaal 

gehouden loop. 

Gewichten mogen niet vóór de loopmonding uitsteken. 

De “neus” van de greep of het gedeelte van het frame van het wapen dat naar 

boven en naar achteren uitsteekt tussen duim en wijsvinger mag niet langer 

zijn dan 3 cm., gemeten in de richting van de loop-as vanaf het tipje van de 

neus tot aan het meest diepe punt van het holle deel. 
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De afmetingen van het wapen zijn in zoverre beperkt dat het wapen geheel 

moet passen in een rechthoekige doos die de binnenafmetingen 300 x 150 x 

50 mm heeft. 

De greep moet zodanig zijn uitgevoerd dat deze niet verstelbaar is tijdens de 

wedstrijd. De greep mag de hand, handpalm en de duim niet inklemmen en 

niet breder zijn dan 50 mm. 

Duimopleg en handsteun zijn toegestaan voor zover de afmetingen daarvan 

in overeenstemming zijn met de bepalingen voor de totale afmeting. 


