
MPP Militair Pistool Purmerend    

Voorlopig reglement voor het schieten van Militair Pistool Purmerend. 

De discipline wordt geschoten met 1 hand.
Wapens moeten gelijk zijn aan of afgeleid zijn van een "dienstwapen"
Ergonomische handgrepen, compensators en optische richtmiddelen zijn niet toegestaan.
Wapen dient met vrije hand verschoten te worden, Geen steun van wapen of lichaam tegen een object.

De discipline kan in 2 categorieën geschoten worden, Klein en groot kaliber pistool.
Wapens dienen opgeborgen te blijven totdat de schutter aan de beurt is voor zijn/haar wedstrijdserie.
Het vooraf laden van magazijnen met maximaal 6 patronen is toegestaan.
het is toegestaan om 2 of meer magazijnen "voor" te laden.

De baancommandant geeft toestemming aan de schutter tot het gereedmaken voor zijn/haar serie.
Er mogen vervolgens met het wapen enkele proefaanslagen gemaakt worden op de kaart.

De series beginnen en eindigen met een kort (fluit)signaal.
Een schot wat na het fluitsignaal valt is niet geldig en heeft tot gevolg dat de hoogste score 
van een kaart wordt afgetrokken. Een schot in het signaal is toegestaan.

De wedstrijdserie bestaat uit 5 onderdelen van elk 6 schoten, t.w. Tijd

1x Proefserie van 6 schoten op 1 kaart.     2 minuten
 De proefschoten tellen niet mee voor de score!      

1x Serie van 6 schoten.     1 minuut
 Staand in de schietstand op 10 meter.      

1x Serie van 6 schoten snelvuur     12 seconden
 Staand in de schietstand op 10 meter.      

1x Serie van 6 schoten vuurverdelen op 3 verschillende kaarten.     15 seconden
 Staand in de schietstand op 10 meter.      

1x Serie van 6 schoten vuurverdelen op 2 kaarten     15 seconden
 Knielende houding in de schietstand op 10 meter.      

Na ELKE serie dient het magazijn verwijderd te worden en het wapen en magazijn duidelijk zichtbaar 
leeg aan de baancommandant getoond te worden.
Pas na toestemming van de baancommandant mag er een nieuw magazijn geplaatst worden.
Na het schieten van de serie wordt het wapen direct opgeruimd.

De proefserie telt niet mee; deze is uitsluitend bedoeld om "in te schieten" 
Na de proefserie wordt de proefkaart afgeplakt met schotpleisters.
Het totaal aantal geschoten punten van de 4 series is de eindscore.
Het tellen van de scores wordt gedaan door de schutter samen met de wedstrijdleider.
De totaalscore wordt per schutter genoteerd op het scoreformulier.
Na het tellen van de scores worden de kaarten gezamelijk afgeplakt.


