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WEDSTRIJDREGLEMENT OPGELEGD LUCHTGEWEER / 
LUCHTPISTOOL 
 
HOOFDSTUK 1. TOEPASSINGEN 
 
1.0  Er wordt geschoten volgens de richtlijnen van de NBVS,

 Schietreglement kogel, opgesteld en uitgevoerd in overleg 
     met de betreffende verenigingen. 
 

1.1 Indien de richtlijnen geen uitkomst bieden zal het bestuur in alle  
 redelijkheid beslissen en is geen beroep mogelijk. 
 
1.2 Dit reglement is van toepassing op alle categorieën schutters. 
 
1.3 Onder junioren wordt verstaan schutters t/m/ 18 jaar of in het 

betreffend seizoen 18 jaar worden. 
 

1.4  Onder senioren wordt verstaan schutters die de leeftijd van 18 jaar 
hebben bereikt en niet ouder zijn dan 55 jaar. 
 

1.5 Onder veteranen wordt verstaan schutters die de leeftijd hebben 
bereikt van 55 jaar of ouder. 
 

1.6 De schutter geeft bij inschrijving aan in welke discipline(s) hij of zij 
wil uitkomen. 
 

HOOFDSTUK 2. UITRUSTING EN MUNITIE 
 
2.0 De regels voor wapens en schietsportuitrusting worden gehanteerd 

zoals gebruikelijk en van toepassing zijn bij de N.B.V.S. 
 

2.1 Voor luchtdrukwapens mogen uitsluitend loden kogeltjes kaliber 4.5 
mm, model “diabolo”met platte voorkant, worden gebruikt. 
 

2.2. De schutters die opgelegd schieten en daarvoor een 
schietstandaard nodig hebben, mogen niets aan hun geweer of aan 
de schietstandaard aanbrengen met de bedoeling het geweer in 
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een gefixeerde positie in of tegen de standaard vast te maken of te 
klemmen. Tijdens het afvuren van een schot, mogen de handen 
van de schutter de schietstandaard niet aanraken. 
 

2.3 De afmeting van de schietstandaard: 
De afmetingen uit afbeelding 1 gelden zowel voor een standaard 
met rond als met een vierkant profiel. Het oplegpunt van de 
standaard dient echter altijd van rond materiaal te zijn. Op het 
oplegpunt van de standaard mag het beschermingsmateriaal voor 
het wapen worden aangebracht. De materiaalkeuze moet echter 
zodanig zijn dat, zolang het wapen op de standaard rust, er geen 
vlakke ondergrond ontstaat. 
 
                      horizontale steun max. 100 mm 

 
                        Ø maximaal 30 mm 

                                 
 

                                                                                      
 
 

                                             Ø maximaal 30 mm 

     mag ook vierkant zijn 
 
 
 
                                   Standaard voor opgelegd schieten 
 
                     
                        Maximaal 300 mm                                

 
 
 
 
 
Alles wat de schietstandaard minder stabiel maakt is toegestaan, dit ter 
beoordeling van de wedstrijdleiding en/of jury. 
Alles aan de opgelegd bok mag ook vierkant zijn behalve dat gedeelte 
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waar het geweer op rust, dit moet rond zijn max. 30 mm. On doorsnee en 
max. 10 cm. lang 
 
2.4 Verenigingen die beschikken over vaste schietstandaards mogen 

voor wedstrijden of individuele series gebruikt worden. 
 
HOOFDSTUK 3. WEDSTRIJDREGLEMENT 
 
3.0 Opgelegd luchtgeweer staand: 30 schoten 
 Luchtpistool   40 schoten      
 
3.1 Toegestane tijd: luchtgeweer 30 schoten     45 min. 

inclusief proefschoten 
 

3.2 Toegestane tijd:  pistool 40 schoten  60 min. 
inclusief proefschoten 
 

3.3 Schutters die hebben ingeschreven voor één of beide disciplines 
dienen op de vastgestelde data hun series te schieten. Bij 
verhindering dient dit te worden doorgegeven aan de 
wedstrijdleiding van hun eigen vereniging. Onder toezicht van 
neutrale leiding mag een serie worden in gehaald of voorgeschoten 
in overleg. De laatste wedstrijddag is geen inhalen meer mogelijk 
en vervallen niet geschoten series voor beide disciplines. 
 

3.4 Luchtgeweer kogel wordt geschoten op de N.B.V.S. kaart. 
 

3.5 Luchtpistool wordt geschoten op de I.S.S.F. ( International 
Shooting Sport Federation) kaart. 
 

3.6 De schutter zorgt zelf voor de benodigde kaarten voor de discipline 
waarin hij of zij moet schieten. 
 

3.7 De mogelijkheid om vóór te schieten is ruimschoots geboden. In 
overleg mag / kan hier gebruik van worden gemaakt. Achteraf 
wedstrijden inhalen wordt niet toegestaan. Niet geschoten 
wedstrijden worden met een nul score gewaardeerd. Willen 
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schutters aanspraak maken op de eerste plaats zullen alle 
reguliere wedstrijden / series geschoten moeten zijn. 

 
3.8 Waarin deze regels niet voorzien beslist in alle redelijkheid het 

bestuur. 
 
 
Aldus opgemaakt en goedgekeurd op 27 juni 2007. 
                     
 


