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                                  SERVICE PISTOL 

 

 
Afstand: 25 Meter,  20 Meter,  15 Meter en 10 Meter 
 

Proef schoten: 1 schijf/ 2 x 5 schoten.  

 
Wedstrijd Schoten: 8 schijven/ 5 schoten per schijf per serie  
 
Wapen: .22Lr pistool of revolver en trekkerdruk van min. 1000 gr. De loop 

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

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).  

 

 

Klassen: 

Er wordt geschoten in 3 klassen: Junioren A, Senioren, veteranen. 

Junioren A : Iedereen in de leeftijd 18 jaar t/m 21 jaar. Junioren kunnen 

alleen meedoen als zij beschikken over een eigen wapen. Indien zij een wapen 

moeten gebruiken van een iemand anders wordt de eigenaar van het wapen 

onder geen enkele voorwaarde toegelaten op de schietbaan. 

Senioren : Iedereen in de leeftijd van 22 jaar t/m 54 jaar 

Veteranen: Iedereen vanaf 55 jaar  

 

 

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

serie van 6 schoten. Het staat de schutter vrij om een- of tweehandig te 

schieten. 
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    aantal aantal     

  Afstand: schoten: schijven: tijd: houding: 

            

          1  25 mtr 6 
linker 
schijf 

 15 sec.       staand 

          2 20 mtr 3+3 
  beide 
schijven    

10 sec.      staand 

          3  15 mtr 2+2+2 
 rechter   

  schijf 

  3+3+3   

    Sec.    
     staand 

          4  10 mtr 3+3 
    beide  

  schijven    
  6 sec.      staand 

      
 

 

 

Alvorens aan de wedstrijd te beginnen, krijgt de schutter drie (3) minuten de 

tijd om zich te installeren op de schietbaan. Bij een storing is het einde serie. 

Deze mogen niet overgeschoten worden. 

De baancommandant verteld u wanneer u uw wapen en munitie mag 

uitpakken 

Leg uw wapen open neer en plaats een veiligheidsvlag. En laad dan zo 

mogelijk vier magazijnen(speedloaders) elk geladen met 6 patronen. 

 

Wedstrijdregels voor Service Pistol:  

Gezien de snelheid van enige series is het bij het gebruik van een fluit, 

verplicht daarvoor een aparte official aan te wijzen, zodat de 

baancommandant zich geheel kan bezighouden met de veiligheid.  

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

serie van 6 schoten. Het staat de schutter vrij om een- of tweehandig te 

schieten.  
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Voor elke serie geldt tevens dat het bekijken van de score tussentijds niet is 

toegestaan. 

Bij telling mogen er niet meer dan twaalf schietgaten in een schietschijf 

zitten. De hoogst te waarderen schoten vallen dan af. 

Vaardige houding: 

Alle series van de discipline Service Pistol 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 

op het einde van de toegestane schiettijd. Het gebruik van elektronische 

tijdmeting of kleuren leds (groen/rood) is toegestaan. Een signaal dient 

duidelijk hoor-/zichtbaar te zijn voor de deelnemers. 

Een serie wordt begonnen door middel van een KORT fluitsignaal. Elk schot 

hierna afgevuurd, telt mee in de wedstrijd. 

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

en noemt de serie en tijd. De schutter mag nu de veiligheidsvlag verwijderen 

en nog proefaanslagen maken. Wapen laden wil zeggen: magazijn vullen en 

plaatsen en wapen doorladen en voor Revolvers de cilinder vullen en  

 

 

plaatsen en de haan spannen. Tijdsduur één(1) minuut. Daarna volgt het 

commando “ATTENTIE”. Op dit commando, moet de "VAARDIGHOUDING" 

worden aangenomen of een schutter moet te kennen geven "NIET GEREED" 

te zijn. Gebeurt dit niet binnen drie (3) seconden dan begint de serie. Als een 

schutter binnen drie (3) seconden "NIET GEREED" meldt, dan wacht de 

baancommandant 15 seconden en geeft opnieuw het commando “ATTENTIE” 

en start vervolgens de serie. 

 

De eerste serie wordt verschoten vanaf de 25 meter en bestaat uit een 

precisieserie van 6 schoten op de linker schietschijf in de tijd van 15 

seconden. Pas na het aanbrengen van de veiligheidsvlag en inspectie door en 

het commando van de baancommandant is verder oplopen naar de 20 meter 

lijn toegestaan. 
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De tweede serie wordt verschoten vanaf de 20-meter-lijn en bestaat uit een 

serie van 6 schoten verdeeld over de twee schietschijven, ieder 3 schoten in 

de tijd van 10 seconden. Pas na het aanbrengen van de veiligheidsvlag en 

inspectie door en het commando van de baancommandant is verder oplopen 

naar de 15-meter-lijn toegestaan. 

De derde serie wordt verschoten vanaf de 15-meter-lijn en bestaat uit een 

serie van 6 schoten op de rechter schietschijf. De verdeling is als volgt: 2 

schoten in 3 seconden, daarna 3 seconden om weer de VAARDIGE 

HOUDING aan te nemen waarna de volgende twee schoten gelost moeten 

worden in 3 seconden. Dit herhaalt zich nog eenmaal. Pas na het 

aanbrengen van de veiligheidsvlag en inspectie door en het commando van 

de baancommandant is verder oplopen naar de 10-meter-lijn toegestaan. 

De vierde serie wordt verschoten vanaf de 10-meter-lijn en bestaat uit een 

serie van 6 schoten verdeeld over de twee schietschijven, ieder 3 schoten, in 

de tijd van 6 seconden. Hierna wacht de schutter op het commando "WAPEN 

ONTLADEN". 

Aan het eind van de wedstrijd volgt het commando "WAPEN ONTLADEN". De 

schutter ontlaadt dan op de volgende manier: Bij pistolen het magazijn 

uitnemen, magazijn en de kamer leeg maken en met geopende slede het 

wapen en leeg magazijn voor 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 mag het wapen worden geholsterd of naar het 

toegewezen schietpunt worden gebracht. De baan-commandant geeft hierna 

de baan vrij voor telling van het resultaat.  

Mocht de duelinstallatie ouderdomsgebreken vertonen en verdere actie 

weigeren dan wordt het draaien van de schijven door een fluitcommando of 

andere signaal vervangen. 
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Belangrijk: 

Service pistool kent Geen Storingen. Dat houdt in dat als er een storing 

optreedt de serie voor u voorbij is. U steekt 1 hand omhoog bij een storing en 

uw wapen blijft gericht richting kogelvanger. Ongeacht welke soort storing 

erop treed. U wacht totdat de serie voorbij is en de andere schutters hun 

wapen hebben ontladen en dat deze gecontroleerd zijn, op dat moment zal of 

de baan commandant of een VVF’er naar u toe komen en samen met u 

vaststelt wat de storing is, en dan kunt de storing opheffen en uw wapen 

ontladen. De serie mag niet opnieuw geschoten worden.  Probeert u toch de 

storing op te heffen volgt onmiddellijke diskwalificatie. 

Indien u een weigeraar heeft dient u conform het algemeen 

veiligheidsreglement een minuut te wachten voordat het wapen ontladen 

mag worden, of deze patroon verwijderd mag worden. Dit geld ook voor 

revolver schutters. Bij het niet afgaan van een patroon mag u de trommel 

niet doordraaien om de resterende patronen af schieten en wellicht de nog 

een keer die weigeraar te proberen. Bij een weigeraar is het protocol dat u 1 

minuut blijft wachten.  

Wordt dit niet na geleefd en wordt wel geconstateerd door de 

baancommandant of door een VVF’er volgt er onmiddellijke diskwalificatie. 

Er hier is geen discussie of protestprocedure voor mogelijk. 

 

Daarmee komen wij bij een aantal zaken welke vooraf besproken moeten worden 

maar die wij u niet toewensen. 

 

A.: Indien in uw schoten gelost heeft buiten de tijd. Betekend dat er per gelost 

schot dat buiten de tijd was het hoogste punt wordt afgetrokken en de griffier zal 

dit als een misser noteren. 

 

B.: Bij Service Pistol wordt het niet vlekkeloos verlopen van een serie 

toegeschreven aan de schutter. Wapenstoringen, munitiestoringen, laadfouten  
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etc. leiden niet tot herhaling van de serie. Gaat er iets fout dan hebt u eenvoudig 

pech.  

In het geval wanneer u uw veiligheidspal vergeet dan herstelt u dit en gaat u 

gewoon door. Dit wordt ook niet gezien als een storing 

C.: Toegelaten wapens zijn alle klein kaliber wapens en alle centraal 

vuurwapens  (zie Militair Pistool). 

De te gebruiken schietschijven: 

Voor groot kaliber schijf 3201:                         

Afmeting schietschijf totaal is 76 x 45 cm 

 

 

Voor klein kaliber schijf 3201/60:                    

Afmeting schietschijf totaal is 50 x 35 cm 
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Specifieke regels voor Service Pistol 

  

Individueel Bij gelijk eindresultaat wordt de plaatsing beslist door: 

1) De totaalscore op de linkerschijf, vervolgens de totaalscore op de 

rechterschijf. 

 2) Het hoogste aantal tienen, negens, achten, enz. op de linkerschijf, 

vervolgens het hoogste aantal tienen, negens, achten, enz. op de 

rechterschijf.  

 

Teams  

Gelijke eindresultaten bij teams worden beslist door het totaal van de 

resultaten van de leden van het team en volgens de procedure voor 

individuele schutters. 

 

 

 

 


