Wedstrijdreglement Schietsportacademie
Art 1. Leeftijdscategorieën:
Duiveltjes: 10 en 11 jaar (kalenderjaar)
Benjamins: 12 en 13 jaar (kalenderjaar)
Cadetten: 14 en 15 jaar (kalenderjaar)
NB: Dit zijn gemengde categorieën, meisjes – jongens
Art 2. Algemene reglementering
Toepasbaar voor alle volgende proeven:
- Individuele wedstrijden
- Interclub wedstrijden
- Provinciale kampioenschappen
- Regionale kampioenschappen
- Nationale kampioenschappen
- Ontmoetingen met ETSJ (Ecole de Tir Sportif pour Jeunes URSTBf))
- Femina
- Internationale wedstrijden
Schietprogramma
- Duiveltjes:
- Onbeperkte proefschoten
- 30 wedstrijdschoten
- Luchtpistool of luchtkarabijn
- Tijd : 1 uur, proefschoten inbegrepen
- Rechtstaande houding met steun van het wapen toegestaan op een steun gemonteerd op een
veringblok goedgekeurd voor het schieten (type girocible)
- Benjamins:
- Onbeperkte proefschoten
- 30 wedstrijdschoten
- Luchtpistool of luchtkarabijn
- Tijd : 1 uur, proefschoten inbegrepen
- Rechtstaande houding, moduleerbare steun van het wapen (stut) toegestaan
Gebruikte schijven:
ISSF schijven (Algemene technische Reglementering, Art 6.3)
Aantal schoten per schijf:
Karabijn : 1 schot, Pistool : 2 schoten (uitgezonderd. elektronische schijven)
Wapens:
De wapens moeten conform het ISSF-reglement zijn.
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Steun:
- Met veer: De schutter mag voor de wedstrijd voorzien zijn van een steun met veer,
de veer moet flexibel zijn.

- Stut: De schutter mag voor de wedstrijd gebruik maken van een steun met katrol die op een
tafel dient gefixeerd te worden (zonder deze te beschadigen)
Het gebruik van gevlochten kabels (type fietsremkabel) is verplicht. De kabelspanners
mogen de steun niet raken op dat moment.

Opstapje: Voor de rechtstaande houding met moduleerbare steun is, indien nodig, het gebruik
van een opstapje van redelijke hoogte toegestaan. Bij voorkomend geval zal dit opstapje door
de schutter voorzien worden. (Opstapje kan hier betekenen: schietkist of koffer)
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Controle van de hulpmiddelen voor de discipline karabijnschieten:
De controle zal verplicht gebeuren onmiddellijk voor de desbetreffende wedstrijd.
- Controle van de steunen met veer: De veer moet flexibel zijn.
- Controle van de steunen met tegengewichtsysteem: Wapen op de schouder, open
rechterhand (rechtshandige), loop rustend op de ophanginghaak op de plaats waar hij rust in
schiethouding, zal de steun naar beneden moeten halen wanneer de schutter het wapen niet
ondersteunt met de linkerarm, een bijkomend gewicht van 100 gram wordt voorafgaandelijk
bevestigd door de scheidsrechter van de schietreeks op het tegengewicht van de steun. (dit
bijkomende gewicht zal verwijderd worden na de controle).
Het is aangeraden (maar niet verplicht) het karabijn op de steun vast te maken voor de
controle.
Controle van de hulpmiddelen bij de discipline pistoolschieten:
De controle zal verplicht gebeuren tijdens de schietreeks, onmiddellijk voor de desbetreffende
wedstrijd.
- Controle van de steunen met tegengewichtsysteem: Het gewicht van het wapen moet de
steun naar beneden halen nadat een bijkomend gewicht van 100 gram (voorafgaandelijk
bevestigd door de scheidsrechter op het tegengewicht van de steun) geplaatst wordt. (dit
bijkomende gewicht zal verwijderd worden na de controle).
De controle zal gebeuren door de ophanging van de beugel van het pistool aan de steunhaak.
- Controle van de steunen met veer: De veer moet flexibel zijn.
Art 3. Provinciale, landelijke, nationale, internationale kampioenschappen
Datum en plaats:
Provinciaal: Vastgelegd door de provincie.
Landelijk – Nationaal – Internationaal - SSS: Vastgelegd door de federatie.
Kwalificaties:
Provinciaal: Geen kwalificatiepunten dienen behaald te worden om te mogen deelnemen aan
provinciale kampioenschappen.
Landelijk: Deelname aan regionale kampioenschappen is slechts mogelijk als men de
kwalificatiepunten heeft behaald tijdens de provinciale kampioenschappen.
Nationaal: Deelname tot Belgian open Air is vrij volgens het aantal beschikbare plaatsen en
vanaf de categorie Cadetten.
Internationaal: De toelatingsvoorwaarden worden vastgelegd door VSK.
Ontmoetingen met ETSJ (Ecole de Tir Sportif pour Jeunes): Geen kwalificatiepunten te
behalen voor deelname aan ETSJ – ontmoetingen.
OPMERKING: 15 minuten voorafgaand aan de wedstrijd zal de monitor of vergezellende
persoon de schutter bijstaan voor het regelen van de toebehoren.
Vanaf het eerste schot wordt het reglement strikt toegepast (Algemeen Technisch Reglement
Art. 6.11).
Voor alle categorieën en alle wedstrijden worden de proefschoten, onbeperkt in aantal,
afgevuurd voor het eerste wedstrijdschot.
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Art 4. Houdingen
Karabijn en pistool op veer
DOEL: Het schieten op steun moet de duiveltjes toelaten te kunnen schieten zonder het
gewicht van het wapen te moeten dragen en te werken op stabiliteit, het mikken en de actie op
de trekker.
Karabijn op veer
- Rechtstaande houding.
- Het wapen rust op een voet met daarbovenop een flexibele veer, eindigend op een steun in
U-Vorm (type GIROCIBLE) waarvan de as evenwijdig is aan de tafel.
- Het wapen mag de tafel niet raken.
- De hand die het wapen draagt moet zich tussen de steun en de beugel van het wapen
bevinden.
- Geen enkel deel van het lichaam mag de tafel raken.
Pistool op veer
- Rechtstaande houding.
- Het wapen rust op een voet met daarbovenop een flexibele veer, eindigend op een steun in
U-Vorm (type GIROCIBLE) waarvan de as evenwijdig is aan de tafel.11
- Het wapen mag de tafel niet raken.
- Het wapen wordt met slechts 1 hand vastgehouden met gestrekte arm.
- Geen enkel deel van het lichaam mag de tafel raken.
Karabijn en pistool, rechtstaande houding met moduleerbare steun
(Wapen rustend op steun met aanpasbare hulpmiddelen)
DOEL: De mogelijkheid bieden aan de schutter om slechts een deel van het gewicht van het
wapen, met een minimum van 100 gram, te dragen. Dit hulpmiddel zal aangepast worden aan
de fysieke mogelijkheden van de schutter.
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