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Hoofdstuk 1 – Algemene opmerkingen 
 
Compak® Sporting is een sportieve activiteit waarbij op kleiduiven geschoten wordt.  
“Compak® Sporting” is een beschermd en gedeponeerd handelsmerk met bijbehorende 
reglementen die eigendom zijn van F.I.T.A.S.C. 
 
 

Hoofdstuk 2 – Schietinstallatie 
 

Het gebied bestaat uit een rechthoekig vlak van 40 m breed en 25 m lang waar de kleiduiven 
overheen moeten vliegen. 
  
Indien mogelijk moet dit gebied op de grond worden afgebakend door vier stokken van 
ongeveer 50cm hoog - waar een vaantje op bevestigd is - om het werk makkelijker te maken 
voor degenen die de vluchtbanen uitzetten. Beginnend vanaf de linkerkant en met de klok 
mee zijn de zijden: AB-BC-CD-DA. 
 
Er moeten ten minste zes (6) kleiduivenmachines zijn.  
 
De positie van de kleiduivenmachines kan vrijelijk bepaald worden, op voorwaarde dat de 
gelanceerde kleiduiven geen gevaar voor de schutters, de scheidsrechters, het personeel of 
het publiek vormen, zelfs in het geval van een No Bird.  
 
In het geval dat een kleiduivenmachine zich achter de schietposten bevindt, moet hij 
tenminste 4 meter hoger dan de schietposten geplaatst zijn.  
 
Als er geen wind is moeten alle kleiduiven op tenminste één punt van hun vliegbaan zich 
boven de rechthoek ABCD bevinden. 
 
Er zijn vijf schietposten (zie hoofdstuk 2.6). 
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2.1 Vluchtbanen (zie bovenstaand schema van de schietinstallatie) 
 

Deze moeten zo gevarieerd mogelijk zijn: 
 
Stijgend, dalend, zich verwijderend, naderend, hoog, rabbit, etc. 
 
Vanaf elk van de vijf schietposten moet het mogelijk zijn twee keer op elke kleiduif te 
schieten met volledige veiligheid van de schutters, de scheidsrechters, het personeel en 
de toeschouwers. 
 
Een Compak® wedstrijd kent twee types vluchtbanen: 
 
Verplichte vluchtbanen: 
 

 Een dwarsende vluchtbaan van links naar rechts die de lijnen AB en CD    
            snijdt. 

 Een dwarsende vluchtbaan van rechts naar links die de lijnen CD en AB  
            snijdt. 

 Een zich verwijderende vluchtbaan die de lijn BC snijdt. 
 
De kleiduivenmachines kunnen uit twee types bestaan: 
1) Of een trapput vóór de schietposten, 
2) Of een verhoogde installatie achter de schietposten. 
 
Vrije vluchtbanen: 
 
Deze worden vastgesteld door de organisator en zijn afhankelijk van de gesteldheid van 
het terrein. 
 
De vluchtbanen bij Compak® Sporting zijn kort en mogen de volgende Compak niet 
kruisen.  
 

2.2 Kleiduivenmachines 
 

Bij een Compak® Sporting wedstrijd wordt van ten minste zes kleiduivenmachines 
gebruik gemaakt. 
 
Deze kleiduivenmachines kunnen handmatig, semiautomatisch of volautomatisch 
bediend worden.  
 
Ze moeten van links naar rechts met letters (A, B, C, D, etc.) of cijfers (1, 2, 3, 4, etc.) 
gemerkt worden, en de locatie van elke machine moet duidelijk door een bord worden 
aangegeven met daarop de corresponderende letter of het cijfer. 

 
2.3 Lanceersystemen 
 

De kleiduivenmachines kunnen handmatig, door middel van een 
afstandsbedieningssysteem of door middel van een sonopull bediend worden. 
 
Als er gebruik wordt gemaakt van een handmatig of op afstand bediend system moet de 
kleiduif binnen 0 tot 3 seconden na de dat de schutter geroepen heeft gelanceerd 
worden. 

 
In het geval er van een sonopull gebruik gemaakt wordt moet het doel binnen 0,5 
seconde na het commando van de schutter gelanceerd worden. 
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Bij het schieten van Compak in lijn wordt bij internationale wedstrijden uitsluitend van 
door Fitasc goedgekeurde sonopull lanceersystemen en elektronische 
scoreregistratieapparatuur gebruikt gemaakt. 

 
2.4 Kleiduiven 
 

Alle types kleiduiven mogen gebruikt worden, hetzij standaard dan wel speciaal (battue, 
bourdon, mini, rabbit, rocket, etc.).  
 
De kleur van de kleiduiven moet zo gekozen worden dat ze zo duidelijk mogelijk 
zichtbaar zijn, afhankelijk van de omgeving.  
 
Het gebruik van ‘battue’ kleiduiven op hele korte vluchtbanen wordt afgeraden. 

 
2.5 Definitie van doubletten 
 

2.5.1 Doublet op schot: 
 

Twee kleiduiven gelanceerd door één of twee verschillende kleiduivenmachines, 
de eerste wordt door de schutter afgeroepen, de tweede wordt gelanceerd op het 
moment van het schot op de eerste duif met een vertraging van maximaal 3 
seconden voor de tweede kleiduif. 

 
2.5.2 Doublet simultaan: 
 

Twee kleiduiven worden op afroep van de schutter door twee verschillende 
kleiduivenmachines gelijktijdig gelanceerd. 

 
2.5.3  

Voor alle doubletten geldt dat beide kleiduiven beschoten moeten worden. Het is 
verboden de eerste kleiduif twee keer te beschieten.  
 
Bij een doublet op schot geldt dat als de schutter beide kleiduiven met één schot 
raakt, de score van de eerste kleiduif genoteerd wordt en de tweede kleiduif als No 
Bird beoordeeld wordt. Het doublet moet herhaald worden.  
 
Bij een doublet simultaan geldt dat de kleiduiven in elke willekeurige volgorde 
geschoten mogen worden. Als een schutter beide kleiduiven met één schot raakt 
wordt het doublet als No Bird beoordeeld en moet herhaald worden.  

 
2.6 Schietposten 
 

De vijf schietposten bestaan uit vierkanten met een oppervlakte van één vierkante meter 
die drie tot vijf meter uit elkaar liggen (vanuit het midden gemeten). 
 
De lijn die door de voorkant van de vijf schietposten loopt moet zich vier tot acht meter 
achter en parallel aan de lijn AD van de rechthoek bevinden. 
  
Schietpost # 3 moet gecentreerd zijn op de basis (de lijn AD) van de rechthoek. 
 
Vuurhoekbegrenzers (Firing Angle Limiters, F.A.L.) moeten op elke schietpost 
geïnstalleerd zijn vanwege de algemene veiligheid.  
 
Het aanbevolen type F.A.L. wordt hieronder getoond, maar ze kunnen ook van een 
ander ontwerp zijn. 
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In dat geval moeten ze: 
 

 Effectief de vuurhoek naar beide zijden beperken, 

 Effectief de verticale vuurhoek beperken, 

 De schutters verhinderen zich naar voren te bewegen of naar voren te leunen. 
 

 
Vuurhoekbegrenzer (aanbevolen ontwerp) (1) 

 
 

Schietpost gemaakt van gekleurde pvc-buis, Ø 50 mm 
Rechte buizen + verbindende elleboogstukken 

Gehele onderste gedeelte gevuld met water of zand of aan de grond bevestigd. 
 

(1) De in dit voorbeeld aangegeven hoogte van 0,40m voor de horizontale buizen zowel 
aan de zij- als aan de voorkant van de vuurhoekbegrenzer is om veiligheidsredenen 
naar 0,70 à 0,80m verhoogd. 
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Hoofdstuk 3 – Wapens en munitie 
 

3.1 Wapens 
 

Alle commercieel verkrijgbare hagelgeweren met een minimumlooplengte van 66cm en 
een maximaal kaliber van 12 zijn toegestaan, met uitzondering van pompgeweren. 
 
Schutters die semiautomatische hagelgeweren gebruiken moeten een apparaat 
installeren dat ervoor zorgt dat de uitgeworpen hulzen de schutters naast hun niet 
hinderen.  

 
Er mogen nooit meer dan twee patronen tegelijk geladen worden. 
 
Draag- of schietriemen zijn verboden voor alle hagelgeweren. 
Het gebruik van een op de loop gemonteerde microcamera is verboden. 
 
Het tijdens een ronde geheel of gedeeltelijk vervangen van een hagelgeweer, 
verwisselbare chokes of een loop is niet toegestaan.  
 
Dit is echter wel toegestaan tussen rondes. 

 
3.2 Munitie 
 

Patronen moeten geladen zijn met een maximum van 28 gram loodhagel, met een 
maximale tolerantie van + 2%. 
 
De hagel moet bolvormig zijn, met een regelmatige diameter tussen 2.0 en 2.5 mm met 
een tolerantie van 0.1 mm meer of minder.  
 
Het gebruik van dispersatiepatronen of vergelijkbare ladingen is streng verboden, net 
zoals het gebruik van herladen hagelpatronen. 
 
Het mengen van verschillende afmetingen en/of kwaliteiten hagel is streng verboden, 
evenals het gebruik van zwart kruit en lichtspoorpatronen. 
 

3.3 Gehoorbescherming 
 

Gehoorbescherming is bij alle Compak®Sporting evenementen verplicht voor alle 
schutters, scheidsrechters, personeel en leden van het publiek die zich op of in de 
nabijheid van een schietbaan bevinden. 
  
Een schutter die zich zonder gehoorbescherming op een schietpost bevindt wordt als 
afwezig beschouwd en is niet gerechtigd te schieten. 

 
3.4 Veiligheidsbril 
 

Het dragen van een veiligheidsbril is zonder enige uitzondering verplicht voor alle 
schutters, scheidsrechters en personeel alsmede iedereen die zich in de 
onmiddellijke nabijheid van een schietbaan bevindt waar met hagel geschoten 
wordt. 
 
Een schutter die zich zonder veiligheidsbril op een schietpost bevindt wordt als afwezig 
beschouwd en is niet gerechtigd te schieten. 
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Hoofdstuk 4 – Rondes 
 
4.1 Schietrondes 
 

Een ronde bestaat uit 25 kleiduiven, dat wil zeggen 5 verschillende kleiduiven per 
schietpost volgens een van de volgende formules: 
 

 Vijf (5) enkelen, 

 Drie (3) enkelen en één (1) doublet, (op schot of simultaan). 

 Eén (1) enkele en twee (2) doubletten (op schot of simultaan). 
 

Het wordt aanbevolen voor verschillende Compak® wedstrijden verschillende formules 
te gebruiken. Maar bij een Compak moet het type doublet hetzelfde zijn voor alle vijf 
(5) schietposten (hetzij op schot, hetzij simultaan). 
 

4.2 Overzicht of volgorde waarin op de kleiduiven geschoten wordt 
  

Bij elke schietpost wordt een voor de schutter duidelijk zichtbaar overzicht geplaatst. 
 
De enkelen op het overzicht kunnen in elke willekeurige volgorde aan de 
kleiduivenmachines worden toegewezen.  
 
De eerste kleiduif van elke doublet moet hetzelfde zijn als de laatste kleiduif die op 
de vorige schietpost geschoten werd.  
 
Als de rotte minder dan zes schutters telt moet de laatste kleiduif van de onbezette 
schietpost aan de volgende wedstrijdschutter getoond worden. 
 
Van tevoren vastgestelde vluchtbaantabellen zijn beschikbaar in Appendix 2, het 
gebruik daarvan wordt aanbevolen voor kampioenschappen. 
 
Voorbeeld van een overzicht voor een ronde (3 enkelen en 1 doublet): 

 
Dit is slechts een voorbeeld; alle combinaties zijn mogelijk, vooropgesteld dat ze in 
overeenstemming zijn met de bovenstaande regels.  

 
4.3 Rottes en groepen schutters 
 

Voor Compak® Sporting per rotte: een rotte bestaat uit ten hoogste 6 schutters. 
Voor Compak® Sporting in lijn: een groep bestaat uit het totale aantal schutters gedeeld 
door het aantal Compaks. 

 
 
 
 
 

Schietpost 
1 

Schietpost 
2 

Schietpost 
3 

Schietpost 
4 

Schietpost 
5 

 

A B C D E Enkel 

D C B E F Enkel 

B F E A D Enkel 

D+A A+F F+C C+B B+E Doublet 
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4.4 Schietvolgorde voor een ronde 
 

Positie van de schutters (Zie Appendix 3): 
 
De schutters in de rotte gaan naar de schietposten in de volgorde zoals aangegeven op 
de scorekaart. 
  

      De “zesde” schutter gaat achter de schutter op post 1 klaar staan en neemt diens plek in  
      nadat de “eerste” schutter zijn 5 duiven heeft geschoten.  

  
De positie van het hagelgeweer is vrij vanaf het moment dat de kleiduif afgeroepen wordt 
(geschouderd of ongeschouderd). 
 
Alle kleiduiven moeten met het wapen aan de schouder geschoten worden. 
 
De schutters schieten om de beurt op elke enkele en doublet in de volgorde van het 
overzicht. 
 
Elke schutter moet binnen 10 seconden nadat de vorige schutter klaar is met schieten 
zijn kleiduif/kleiduiven afroepen. 
 
De scheidsrechter moet aan de schutter op schietpost #1 mededelen wanneer hij moet 
schieten. 
 
Wanneer de schutter op schietpost # 5 klaar is met de kleiduiven op zijn overzicht: 
 

 Gaat hij achter schietpost # 1 staan en wacht daar 

 De andere schutters schuiven door naar de volgende schietpost aan hun 
rechterkant. 

 De schutter die achter schietpost 1 stond te wachten neemt zijn plaats in op 
schietpost # 1. 

 
Nadat de schutter klaar is met schieten op zijn schietpost, wacht hij tot de volgende 
schutter klaar is alvorens zijn plaats in te nemen, waarbij hij ervoor zorgt dat de actieve 
schutter niet gestoord wordt. 
 
Het is altijd de schutter op schietpost # 1 die met de ronde van vijf kleiduiven begint. 
 
Tijdens schietpostwisselingen moeten de hagelgeweren OPEN EN ONTLADEN zijn. 
  
Bij Compak in lijn, wordt alleen de eerste schutter van de dag voorafgegaan door een 
scheidsrechter of een niet deelnemende schutter die de hele serie simuleert dan wel 
schiet. Bij een onderbreking van het wisselen van de schutters zal de scheidsrechter 
opnieuw alle kleiduiven laten zien aan de eerste schutter van de nieuwe groep. 
 
Op dezelfde manier wordt de laatste schutter van de dag gevolgd door een 
scheidsrechter of niet deelnemende schutter die hem op elke schietpost de eerste 
kleiduif van zijn doubletten laat zien.  
 
Bij Compak per rotte worden de enkelen samen met de doubletten simultaan slechts één 
keer aan de eerste rotte van de dag getoond, behalve in het geval van een langdurige 
onderbreking van het schieten. 
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Hoofdstuk 5 – Beoordeling van kleiduiven 
 

5.1 Kleiduif als treffer beoordeeld 
 

Een kleiduif wordt als treffer beoordeeld wanneer hij in overeenstemming met de 
reglementen gelanceerd en geschoten is en er ten minste één stuk zichtbaar afgebroken 
is of als hij geheel of gedeeltelijk verpulverd is.  
 
Dit is ook van toepassing op flash-kleiduiven. 

 
5.2 Kleiduif als nul beoordeeld 
 

Een kleiduif wordt als nul beoordeeld wanneer hij in overeenstemming met de 
reglementen gelanceerd en beschoten is en er geen stukken zichtbaar van afbreken of 
als er alleen stof zichtbaar is (rokende of stoffige kleiduiven). 

 
5.3 No Bird 
 

5.3.1 vanwege het wapen of de munitie 
 

De onderstaande tabel is van toepassing op het eerste incident tijdens een 
gegeven ronde van 25 kleiduiven in een Compak® Sporting evenement. Het 
eerste incident leidt tot een waarschuwing en een gele kaart.  
 
Bij het tweede gelijksoortige incident worden alle NIET geschoten kleiduiven als 
Zero beoordeeld en krijgt de schutter een rode kaart.  

 

Eerste incident 
 

Probleem 
 

Actie 
 

Beide schoten gaan 
tegelijk af 
 
 

Op een enkele «No Bird», kleiduif moet 

herhaald worden 

Op de eerste kleiduif van een 
doublet op schot 

«No Bird», doublet moet 
herhaald worden 

Op een doublet simultaan «No Bird», doublet moet 
herhaald worden 

Eerste patroon gaat 
niet af 
 
 
 
 

Op een enkele «No Bird», kleiduif moet 

herhaald worden 

Op de eerste kleiduif van een 
doublet op schot 

«No Bird», doublet moet 
herhaald worden 

Op een doublet simultaan «No Bird», doublet moet 
herhaald worden 

Tweede patroon gaat 
niet af 

Op een enkele «No Bird», kleiduif moet 

herhaald worden. Mag alleen 

met het tweede schot 

gebroken worden. 

Op een doublet op schot «No Bird», doublet moet 
herhaald worden. Resultaat 
van de eerste kleiduif wordt 
genoteerd. 

Op een doublet simultaan «No Bird», doublet moet 
herhaald worden 
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5.3.2 NO BIRD vanwege de kleiduif 
 

De onderstaande tabel is in de volgende gevallen van toepassing: 
 

 als er een kapotte kleiduif gelanceerd wordt; 

 als de kleiduif niet door de juiste machine wordt gelanceerd; 

 als de kleiduif niet van de juiste kleur, afmeting of type is; 

 als de vluchtbaan door de scheidsrechter als foutief wordt beoordeeld; 

 als de kleiduif meer dan 3 seconden na het commando van de schutter 
gelanceerd wordt; 

 als de schutter de kleiduif niet afgeroepen heeft; 

 als de scheidsrechter van oordeel is dat de schutter duidelijk 
gestoord/afgeleid werd; 

 als de scheidsrechter niet in staat is de kleiduif te beoordelen. 

 een kleiduif per ongeluk door een machine van dezelfde Compak 
gelanceerd wordt tijdens het schieten van een enkele of doublet simultaan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
5.3.3 Slechte weersomstandigheden 

 
Er zijn geen No Birds vanwege slechte weersomstandigheden. 
 
In alle andere gevallen worden alle gebroken kleiduiven als treffer 
genoteerd en elke gemiste kleiduif als nul. 

 
 

 

Type Actie 

Enkele  «No Bird», kleiduif moet herhaald 

worden 

 

 
Rabbit gebroken na te zijn gemist 
door het eerste schot en voor het 
tweede schot 

«No Bird», rabbit moet herhaald 

worden. De kleiduif mag alleen met 

het tweede schot gebroken worden. 

 

Eerste kleiduif van een doublet op 
schot 

«No Bird», doublet moet herhaald 
worden 

Doublet op schot als de eerste 
kleiduif (of brokstukken ervan) de 
tweede breken voordat de schutter 
het tweede schot gelost heeft 

 
«No Bird», doublet moet herhaald 
worden 
Resultaat van de eerste kleiduif wordt 
genoteerd. 
 

Tweede kleiduif van een doublet op 
schotdoublet op schot 

«No Bird», doublet moet herhaald 
worden 
Resultaat van het eerste schot wordt 
genoteerd. 
 

Doublet simultaan «No Bird», doublet moet herhaald 
worden 
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Hoofdstuk 6 – Veiligheidsregels 
 

 Alle vuurwapens, zelfs als ze niet geladen zijn, moeten met de grootste omzichtigheid 
gehanteerd worden. 

 

 Wapens moeten gebroken of met geopende grendel gedragen worden (ontspannen en 
ontladen). 

 

 Voor semiautomatische wapens geldt dat de grendel open moet zijn en dat het wapen 
met de loopmonding recht omhoog of omlaag wijzend gedragen moeten worden. 

  

 Wanneer schutters hun wapens niet gebruiken moeten ze rechtop in een wapenrek of 
vergelijkbare voor dit doeleinde ter beschikking gestelde plaats gezet worden. 

 

 De wapens van andere schutters mogen zonder hun toestemming niet aangeraakt 
worden. 

 

 Het is schutters niet toegestaan bewust op levende dieren te richten of schieten. 
 

 Gesimuleerde schoten op de schietbanen of daarbuiten zijn niet toegestaan. 
 

 Gesimuleerde schoten zijn niet toegestaan terwijl een schutter in de rotte op zijn 
kleiduiven aan het schieten is. 

  

 Onder geen voorwaarde mag een schutter zich naar de schietpost begeven voordat de 
vorige schutter die verlaten heeft. 

  

 De schutter mag zijn wapen laden nadat hij de schietpost bereikt heeft, op voorwaarde 
dat het wapen gebroken blijft (of de grendel geopend bij semiautomatische wapens), 
zonder het neer te zetten en met de geweerloop in de schietrichting wijzend 
binnen de vuurhoekbegrenzer. De schutter mag zijn wapen pas sluiten (of de grendel 
van het geweer) als het zijn beurt is om te schieten. 

 

 Als er om wat voor reden dan ook een patroon niet afgaat of er een defect aan het 
wapen optreedt, moet de schutter op zijn plaats blijven staan met het wapen in de 
schietrichting zonder het te breken of de veiligheidspal aan te raken totdat de 
scheidsrechter het wapen geïnspecteerd heeft.  

 
Als de schutter in het geval van een defect aan het wapen of een weigering van een 
patroon zelf het wapen opent of de veiligheidspal aanraakt voordat de scheidsrechter 
het wapen geïnspecteerd heeft zal de kleiduif/kleiduiven als ‘nul’ beoordeeld worden. 
 

 Schutters mogen zich op hun schietpost pas omdraaien als ze hun geweer gebroken of 
de grendel geopend hebben en eventuele patronen uit de kamers verwijderd zijn, of 
deze nu zijn afgeschoten of niet. 

 

 Tijdens het tonen van de kleiduiven of een onderbreking van het schieten moet de 
schutter zijn wapen gebroken - c.q. de grendel geopend - en ontladen houden.  
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VERKLARENDE WOORDENLIJST 
 

Lay-out:                      De opstelling van de machines en schietposten die een ronde van 25   
                                   duiven geven.  
Compak® Sporting:  lay-out voor de activiteit. 
Rotte:               Groep van maximaal zes schutters die op hetzelfde tijdstip in  
   dezelfde ronde schieten en dezelfde installaties gebruiken. 
Rotte in lijn:              een groep wordt gevormd door het totale aantal schutters van  
   de wedstrijd gedeeld door het aantal lay-outs.  
Ronde:   Een ronde van 25 duiven op dezelfde lay-out. 
Kleiduivenmachine:  Machine of apparaat voor het afschieten van kleiduiven 
Sonopull:   Akoestisch apparaat waarmee de kleiduivenmachine geactiveerd wordt 
   door de stem van de schutter. 
Schot:    Correspondeert met het afschieten van één patroon. 
Doel:   kleiduif  
Vluchtbaan:   Lijn die door een kleiduif in de lucht gevolgd wordt. 
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Appendix 1  
 

Scorekaart – Vorig systeem 
 

 
 
 
 
 

Scorekaart – Nieuw systeem 
 

Handmatige beoordeling 
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Controlekaart – Nieuw systeem 
 

Elektronische beoordeling 
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Appendix 2 
 

VLUCHTBAANTABELLEN 
 

5 enkelen per schietpost 
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3 enkelen en 1 doublet op schot per schietpost 
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3 enkelen en 1 doublet simultaan per schietpost 
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1 enkele en 2 doubletten op schot per schietpost 
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1 enkele en 2 doubletten simultaan per schietpost 
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Appendix 3 
 

SCHUTTERSPOSITIES IN EEN RONDE – OUD SYSTEEM 
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Appendix 4 
 

Wedstrijdreglementen 
 
 

Hoofdstuk 1 –  De jury 
 
1.1 Samenstelling van de jury 

 
Internationale evenementen vinden plaats onder toezicht van een jury die bestaat uit: 
 

 De aanwezige leden van het technisch comité. 

 De vertegenwoordiger van elk land dat een senior nationaal team afvaardigt. 

 De aanwezige Fitascbestuursleden, met uitzondering van diegenen die lid zijn van de 
jury van beroep. 

 
Juryleden die een onregelmatigheid constateren kunnen niet direct bij de 
scheidsrechters ingrijpen maar moeten hun waarnemingen bij de jury melden.  
 
De jury wordt voorgezeten door de president of de vertegenwoordiger van het 
organiserende Fitasclid. 
 
Elk jurylid moet een door de organisator te verschaffen identificatiebadge dragen zodat 
hij voor iedereen makkelijk herkenbaar is.  
 
Er moeten te allen tijde tenminste twee juryleden op de baan aanwezig zijn. 

 
1.2 Rol van de jury 
 

De rol van de jury is: 
 

 Ervoor te zorgen dat de reglementen tijdens het schieten worden toegepast, daarbij 
inbegrepen het controleren van de wapens, munitie en doelwitten door middel van 
technische tests. 

 

 Het beoordelen van protesten. 
Een protest kan nooit gaan over of een kleiduif wel of niet geraakt is, of de 
gelanceerde kleiduif defect was of afweek van de geplande vluchtbaan. In deze 
gevallen kan geen beroep tegen de beslissing van de scheidsrechter worden 
ingesteld. 
 
Schutters kunnen tegen elke andere beslissing van de scheidsrechter beroep 
aantekenen. 
 
Alle bezwaren moeten schriftelijk worden aangetekend en gepaard gaan met de 
betaling van de op dat moment van kracht zijnde borgsom. 
 
Om geaccepteerd te worden moet het beroep een incident betreffen dat diezelfde 
dag heeft plaatsgevonden. Het kan in geen geval gaan om een incident dat in de 
voorgaande dagen plaatsvond.  
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Als de jury het beroep honoreert wordt de borgsom terugbetaald, in welk geval de 
jury de scheidsrechter kan instrueren zijn toekomstige beslissingen aan te passen of 
een nieuwe scheidsrechter te benoemen, of zijn beslissing aan te passen. 
 

 De jury neemt de noodzakelijke beslissingen in geval van technische storingen als die 
nog niet door de verantwoordelijke scheidsrechter zijn genomen. 

  

 De jury beslist over de sancties die opgelegd worden aan schutters die zich niet aan 
de regels houden of zich op onsportieve wijze gedragen. 

 

 In een noodgeval (bijv. als het risico bestaat dat het schieten gestopt moet worden), 
zijn twee door de voorzitter aangewezen juryleden bij uitzondering gerechtigd een 
beslissing te nemen onder voorbehoud van goedkeuring achteraf door de voltallige 
jury.  

 

 De jury kan alleen geldige beslissingen nemen in de aanwezigheid van de voorzitter 
of zijn vertegenwoordiger, vergezeld van een kwart van de juryleden. 

 

 Als een jurylid een overtreding van de regels waarneemt moet hij de jury hiervan op 
de hoogte stellen en de scheidsrechter moet direct gepaste maatregelen nemen.  

 
De jury neemt zijn beslissingen bij een meerderheid van de aanwezige leden. In het geval 
van een staking der stemmen heeft de voorzitter de beslissende stem.  

 
1.3 Jury van beroep 
 

Voor elke internationale wedstrijd wordt een jury van beroep in het leven geroepen. De 
jury van beroep wordt op hetzelfde moment samengesteld als de gewone jury. De jury 
van beroep wordt gevormd door: 
 

 de voorzitter van de Fitasc of zijn vertegenwoordiger, 

 de voorzitter van de technische commissie of zijn vertegenwoordiger, 

 de voorzitter van de organiserende federatie of zijn vertegenwoordiger. 
 
Een jurylid kan niet tegelijkertijd ook lid zijn van de jury van beroep. 
  
In het geval dat een beslissing van de jury door schutters of de Fitasc aangevochten 
wordt kan het probleem aan de jury van beroep voorgelegd worden. 
 
Alle problemen die betrekking hebben op discipline worden aan het FITASC 
Disciplinair Comité voorgelegd. 

 
 

Hoofdstuk 2 – Lay-outs 
 

Een internationale wedstrijd wordt georganiseerd op basis van: 
 

 3 compaks met 3 enkelen en 1 doublet op schot, 

 1 compak met 3 enkelen en 1 doublet simultaan, 

 3 compaks met 1 enkele en 2 doubletten op schot, 

 1 compak met 1 enkele en 2 doubletten simultaan. 
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Voor het begin van de wedstrijd worden de lay-outs vastgesteld in aanwezigheid van de 
persoon die voor het terrein verantwoordelijk is. 
 
- Hetzij door de jury die van tevoren vastgestelde rasters tekent (zie appendix 2) die door de 
aanwezige leden van het Fitasc technisch comité worden gecontroleerd en indien 
noodzakelijk aangepast, (veiligheid, variatie, balans tussen vluchtbanen); 
 
- Hetzij door een persoon die met deze taak belast wordt; de lay-outs worden indien 
noodzakelijk gecontroleerd en aangepast (veiligheid, variatie, balans tussen vluchtbanen) 
door de aanwezige leden van het Fitasc technisch comité. 
 
In beide gevallen geldt dat als er geen lid van het technisch comité aanwezig is deze taak 
aan de jury toevertrouwd wordt. 
  
Speciale kleiduiven mogen nooit meer dan 40% van alle kleiduiven van de wedstrijd 
uitmaken. 
 
De vluchtbanen, de kleiduivenmachines, de overzichten, de afstanden tussen de 
schietposten en de afstanden tussen de schietposten en de theoretische lijn kunnen na elke 
hele ronde (50 kleiduiven als er twee installaties zijn en 100 kleiduiven als er 4 installaties 
zijn) veranderd worden nadat alle schutters dezelfde series kleiduiven geschoten hebben. 
 

 
Hoofdstuk 3 – Oefenen 

 
De oefenrondes kunnen plaatsvinden met dezelfde vluchtbanen die in de wedstrijd gebruikt 
worden. Deze vluchtbanen kunnen echter licht aangepast worden door de technische 
commissie tijdens de acceptatie van de kleiduiven of bij het selecteren van de 
vluchtbaantabellen.  
 
De tabellen die tijdens de training gebruikt worden moeten verschillen van diegenen die 
tijdens de wedstrijd gebruikt worden. 
 
 

Hoofdstuk 4 – Kleding 
 

4.1 Kleding 
 

Deelnemers aan een wedstrijd moeten gepast gekleed gaan. 
 
Korte broeken zijn verboden, alleen kniebroeken (Bermuda type, niet korter dan hooguit 
5cm boven de knie) zijn toegestaan.  
 
Het is niet toegestaan tot het middel ontkleed te zijn onder een schietjas. 
  
Hemden moeten minimaal korte mouwen hebben en een kraag, of zonder kraag maar 
met een ronde nek (zoals een T-shirt).  
 
Het dragen van sandalen is om veiligheidsredenen niet toegestaan.  
 
Tijdens de openingsceremonie, tijdens de parade van de nationale teams, moeten hun 
leden gekleed zijn in het tenue van hun nationale team of een geperste broek en blazer 
dragen. 
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Tijdens de slotceremonie moeten alle winnaars de prijsuitreiking bijwonen, hetzij in het 
tenue van hun nationale team of in een geperste broek en blazer. 

 
4.2 Nummers 
 

Het nummer van de schutter moet in zijn geheel op de rug tussen zijn schouders en 
middel bevestigd zitten en volledig zichtbaar zijn.  
 
Het niet voldoen aan deze regels wordt bestraft met een waarschuwing van de 
scheidsrechter. Als de schutter zijn kledij niet aanpast kan de jury besluiten verdere 
sancties op te leggen waaronder mogelijkerwijs verwijdering uit de wedstrijd. 

 
 

Hoofdstuk 5 – Late aankomst van een schutter 
 

Schutters moeten op alle eventualiteiten voorbereid zijn zodat ze op tijd op de schietbaan 
aanwezig zijn. 
 
Schutters moeten meteen gereed zijn om te schieten als ze opgeroepen worden en de voor 
hun ronde benodigde munitie en uitrusting bij zich hebben voor de volledige ronde. 
 
Als een schutter niet aanwezig is wanneer zijn naam wordt omgeroepen, moet de 
scheidsrechter de naam en het nummer van de schutter in kwestie binnen één minuut drie 
keer omroepen. 
 
Een schutter die niet binnen deze tijd aanwezig is wordt als afwezig beschouwd en mag zich 
onder geen voorwaarde bij zijn rotte voegen en wordt bestraft met 25 nullen. 
 
Als een schutter van mening is dat hij een gegronde reden heeft om te laat te zijn en  
dat hij daar geen schuld aan had, moet hij: 
 

 Een schriftelijk verklaring bij de jury indienen onder betaling van het vereiste bedrag 
voor een klacht. 

 De beslissing van de jury accepteren; 

 Als de jury van oordeel is dat de door de schutter aangevoerde reden geldig is, kan 
de schutter zijn beurt in een andere rotte schieten (het betaalde bedrag wordt 
teruggegeven). 

 Als de jury van oordeel is dat de door de schutter aangevoerde reden niet acceptabel 
is, wordt de schutter gestraft met vijfentwintig ‘nullen’ overeenkomstig met de 25 niet 
geschoten kleiduiven (het betaalde bedrag wordt niet teruggegeven). 

 
 
 

Hoofdstuk 6 – Het testen van wapens 
 

Als ze dat willen, mogen schutters voordat ze aan een Compak® Sporting evenement 
deelnemen hun wapens testen op een speciaal voor dat doel ontworpen en ingerichte 
schietpost niet ver van de wapenkamer.   
 
Onder geen voorwaarde mogen wapens op de schietpost getest worden voor de start van de 
ronde. 
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Hoofdstuk 7 – Een wapen lenen 
 

In uitzonderlijke omstandigheden mag een schutter in het geval zijn wapen defect is het 
wapen van een andere schutter lenen om de ronde te kunnen voltooien, op voorwaarde dat 
de andere schutter zijn toestemming geeft, niet in dezelfde rotte zit en dat de scheidsrechter 
er mee akkoord gaat. 
 
 

 
 

Hoofdstuk 8 – Gebruik van een wapen door meerdere 
schutters 

 
Schutters van dezelfde rotte mogen tijdens een officiële wedstrijd of kampioenschap niet 
hetzelfde wapen gebruiken/delen. 
 
 

Hoofdstuk 9 – Scheidsrechters 
 

Scheidsrechters die aan een internationale wedstrijd deelnemen moeten verklaren dat: 
 

 Ze zich aan de regels zullen houden en er zorg voor zullen dragen dat deze 
nageleefd worden; 

 Ze hun beslissingen op een eerlijke en onpartijdige wijze zullen nemen; 

 Ze hun nationaliteit en thuisvereniging tijdens internationale wedstrijden buiten 
beschouwing zullen laten; 

 Ze op een plaats gaan staan die hun in staat stelt het naleven van de regels onder 
optimale omstandigheden te kunnen beoordelen; 

 Ze hun beslissingen luid en duidelijk hoorbaar voor de schutters kenbaar zullen 
maken; 

 Ze respectvol naar de bezwaren van schutters zullen luisteren maar zonder zich door 
de schutter of andere deelnemers te laten beïnvloeden; 

 Ze een recent exemplaar van de Compakreglementen in één van de officiële Fitasc-
talen in hun bezit zullen hebben. 

 
De scheidsrechters moeten voor de wedstrijd door de jury worden goedgekeurd. 
 
Elke scheidsrechter moet in het bezit zijn van een geldig scheidsrechterscertificaat dat  
verstrekt is door zijn nationale federatie. 
 
In het geval dat een scheidsrechter niet voldoende internationale referenties heeft kan hij 
uitsluitend als assistent-scheidsrechter optreden onder toezicht van internationale 
scheidsrechters. 
  
De hoofdscheidsrechter moet in het bezit zijn van een internationaal 
scheidsrechterscertificaat verstrekt door Fitasc. 
 
Scheidsrechters moeten zorgen voor een goede orde en goed gedrag op de schietpost. 
 
De scheidsrechter moet het resultaat van de schoten beoordelen 
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Hij moet alle nullen met een geluidssignaal kenbaar maken. 
 
Scheidsrechters nemen hun beslissingen geheel zelfstandig. 
 
Als de schutter het niet met de beslissing van de scheidsrechter eens is, moet het   

         beroep direct op de schietpost aangetekend worden door zijn hand op te heffen   
         en ‘protest’ te zeggen en de schutter moet de reden geven voor het beroep. 
          
         De scheidsrechter moet het vuren dan onderbreken en de schutter gelijk op de hoogte stellen       
         van zijn definitieve beslissing.  

 
Als de scheidsrechter naar eer en geweten ervan overtuigd is dat zijn     

                  beslissing juist is, bevestigd hij zijn beslissing direct; die wordt dan van   
                  kracht zonder dat daar verder beroep tegen ingesteld kan worden. 
 

Als de scheidsrechter enige twijfel heeft over zijn beslissing, mag hij  
                  overleg plegen met één van volgende personen alvorens een definitief besluit te  
                  nemen: 
 

 een andere aanwezige scheidsrechter; 

 de drukker; 

 de schutters die deel uitmaken van de rotte in kwestie. 

 de drie schutters die benoemd zijn om de scorekaart te beheren. 
 

De scheidsrechter is niet verplicht in te stemmen met de gegeven meningen. 
 
Na het hierboven gespecificeerde overleg maakt de scheidsrechter zijn definitieve beslissing 
bekend die door de schutter niet meer aangevochten kan worden (zie het artikel ‘Weigeren 
te gehoorzamen”). 
 
Onder geen voorwaarde mag een schutter zijn schietpost verlaten of een kleiduif    
oprapen om te controleren of deze geraakt is.  
 
Alleen de scheidsrechter kan beoordelen of een kleiduif wel of niet geraakt is, ondeugdelijk 
is, of van de geplande vluchtbaan afwijkt. Zijn beslissing is onherroepelijk 
 
Onder uitzonderlijke omstandigheden mag de scheidsrechter het schieten onderbreken 
vanwege plotselinge hevige regenval of een heftige storm die waarschijnlijk van korte duur 
is, maar moet de jury op de hoogte stellen als de onderbreking waarschijnlijk van langere 
duur zal zijn. 
 
 

Hoofdstuk 10 – Scheidsrechters, gedragsregels en 
strafmaatregelen 

 
10.1 Schiettijd 
 

Elke schutter krijgt tien seconden om zijn kleiduif af te roepen na het laatste schot 
vanaf de vorige schietpost. 
 
Als een schutter na een waarschuwing ontvangen te hebben (die door de 
scheidsrechter op de scorekaart wordt genoteerd) zich tijdens een gegeven ronde niet 
aan deze regel houdt, worden de kleiduiven beoordeeld zoals bepaald in artikel 10.5. 
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10.2 Weigeren van een kleiduif 

 
Een schutter kan een kleiduif niet weigeren, behalve in het geval dat hij de kleiduif niet 
afgeroepen heeft.  
 
Als een schutter weigert te schieten op een kleiduif die door de scheidsrechter als 
reglementair wordt beoordeeld, wordt de schutter gestraft zoals bepaald in artikel 10.5. 

 
10.3 Schieten van een No Bird kleiduif  
 

Op een kleiduif die door de scheidsrechter als No Bird wordt beoordeeld mag onder          
geen voorwaarde geschoten worden. Na een waarschuwing wordt een schutter die 
deze regel overtreedt gestraft zoals bepaald in artikel 10.5. 

 
10.4 Storing aan wapen of munitie 
 

In het geval van een storing aan het wapen of de munitie na een eerder incident of 
nadat de schutter het wapen opent of de veiligheidspal aanraakt voordat de 
scheidsrechter het wapen geïnspecteerd heeft, wordt de schutter gestraft zoals bepaald 
in artikel 10.5. 
 
De schutter heeft dan twee minuten om het wapen te repareren of te vervangen. 
 
Als de scheidsrechter daartoe toestemming verleend mag de schutter verder schieten 
in dezelfde rotte, op voorwaarde dat hij een ander wapen verkregen heeft. Zo niet, dan 
moet hij zijn rotte verlaten en als de jury daarvoor toestemming heeft gegeven zijn 
ronde afmaken wanneer er een vrije plek in een andere rotte is.  

 
10.5 Strafmaatregelen 

Na de eerste waarschuwing toont de scheidsrechter bij het volgende incident op 
dezelfde compak een rode kaart; en de volgende kleiduiven worden beoordeeld als: 

 
 

Artikel Enkele Doublet op schot Doublet simultaan 

10.1 Schiettijd  
 
Nul 

 
 
Nul/No Bird 

 
 
Nul/Nul 10.2 Kleiduif weigeren 

10.3 Schieten van een 
No Bird 

 
 
 
10.4 

Storing Nul   

Storing bij eerste 
kleiduif van een 
doublet 

  
Nul/No Bird 

 
Nul/Nul 

Storing bij tweede 
kleiduif van een 
doublet 

 1ste genoteerd en 
tweede nul 

1ste genoteerd en 
tweede nul 
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10.6 Gedragsregels/veiligheid 
 

Als een schutter zich dusdanig gedraagt dat hij duidelijk de controle over zichzelf  
verloren heeft (wapen op de grond gooien, grof taalgebruik of agressief gedrag 
tegenover de scheidsrechter of andere deelnemers, etc.) moet de scheidsrechter dit zo 
snel mogelijk aan de jury doorgeven. 
 
Een schutter mag alleen schieten wanneer het zijn beurt is en alleen dan wanneer  
er een kleiduif gelanceerd is. 
 
Het is schutters niet toegestaan op de kleiduiven van andere schutters te richten of   
schieten of bewust op levende dieren te schieten. 
 
Schutters mogen hun wapens niet laden totdat ze op hun schietpost staan met het  
wapen in de schietrichting, en uitsluitend nadat de scheidsrechter toestemming heeft   
gegeven om te beginnen met vuren. 
 
Semiautomatische wapens mogen maximaal met twee patronen geladen worden. 
 
Schutters mogen zich op hun schietpost pas omdraaien als ze hun geweer gebroken  
hebben en eventuele patronen uit de kamers verwijderd zijn, of deze nu zijn   
afgeschoten of niet. 
 
Tijdens de presentatie van de kleiduiven of een onderbreking van het schieten moeten  
schutters hun wapens breken en ontladen. Ze mogen hun wapens pas weer sluiten na   
toestemming van de scheidsrechter te hebben ontvangen. 
 
Als een schutter geen schot lost, er een defect aan het wapen optreedt, of een patroon  
weigert moet de schutter op zijn plaats blijven met het wapen in de schietrichting   
zonder het te breken of de veiligheidspal aan te raken totdat de scheidsrechter het   
wapen geïnspecteerd heeft. 

 
10.7 Weigering te gehoorzamen 
 

Schutters moeten binnen tien seconden na de definitieve beslissing van de   
scheidsrechter verder gaan met schieten. 
 
Als een schutter verzuimt binnen tien seconden na de definitieve beslissing van de  
scheidsrechter verder te gaan met schieten, wordt dit beschouwd als een weigering te  
gehoorzamen en zijn de in Hoofdstuk 12 gespecificeerde strafbepalingen van          
toepassing. 
 
Als een scheidsrechter beslist dat een deelnemer bewust te veel tijd neemt voor het   
lossen van een schot of zich duidelijk onsportief gedraagt wordt dit beschouwd als een   
weigering te gehoorzamen.  

 
 

Hoofdstuk 11 – Poging de scheidsrechter te beïnvloeden 
 

Schutters worden geacht te proberen de scheidsrechter te beïnvloeden wanneer: 
 

 de schutter in kwestie doorgaat met de scheidsrechter zijn definitieve beslissing aan 
te vechten, hetzij verbaal, hetzij door zijn houding, ondanks dat het schieten hervat is; 
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 de schutter in kwestie op een opvallende manier de beslissingen van de 
scheidsrechter aanvecht; 

 de aanwezige schutters hun mening of kritiek op opvallende wijze uitdrukken zonder 
hiervoor toestemming van de scheidsrechter te hebben gekregen. 

 
 

Hoofdstuk 12 – Sancties 
 

Alle schutters die deelnemen aan een wedstrijd accepteren daarmee de Fitasc  
reglementen en verklaren dat ze de huidige Compak® Sporting regels accepteren. Ze 
accepteren daarmee ook de sancties en enige andere consequenties van het overtreden van 
de regels, het niet opvolgen van opdrachten van de scheidsrechter en het niet accepteren 
van beslissingen van de scheidsrechter. 
 
Voor een eerste overtreding van een artikel van de reglementen geeft de scheidsrechter of 
de jury een waarschuwing en een gele kaart. 
 
In het geval van een herhaalde overtreding, een weigering gevolg te geven aan de         
opdracht van een scheidsrechter of een poging deze te beïnvloeden kan de jury een          
schutter de volgende sancties opleggen: 
 

 verlies van één kleiduif; 

 verlies van een ronde van vijfentwintig kleiduiven; 

 verwijdering uit de wedstrijd. 
 

Na doorverwijzing door een scheidsrechter kan de jury besluiten een schutter die zijn   
zelfbeheersing heeft verloren, schuldig is aan het weigeren een scheidsrechter te 
gehoorzamen en/of probeert deze te beïnvloeden, of bewust op levende dieren schiet 
onmiddellijk uit de competitie te verwijderen. 

 
Een verwijdering wordt aan de schutter zijn nationale federatie doorgegeven alsmede aan 
het Fitasc hoofdkantoor, dat de gegevens van deze verwijdering gedurende vijf jaar bewaart. 
 
In het geval van een tweede verwijdering binnen drie jaar na de eerste, kan de  
schuldige partij, dit uitsluitend te bepalen door de Fitasc Management Commissie, definitief 
de toegang tot enige onder auspiciën van Fitasc georganiseerde wedstrijd worden ontzegd.  
Schutters die uit een wedstrijd worden verwijderd ontvangen onder geen enkele 
omstandigheid een restitutie noch enige ander vorm van financiële compensatie. 
 
Als een schutter wapens of munitie gebruikt die niet voldoen aan dit reglement worden alle 
schoten die met een dergelijk wapen of dergelijke munitie zijn gelost als nul beschouwd.  
 
Als de jury van mening is dat de schutter niet had kunnen weten dat hij de regels overtrad en 
daar geen voordeel aan heeft ontleed kan de jury besluiten het resultaat te accepteren, op 
voorwaarde dat de overtreding gerectificeerd wordt nadat deze geconstateerd is. 
 
 

Hoofdstuk 13 – Shoot-offs 
 

De Compak® Sporting schietposten waar de shoot-offs op plaats vinden, worden, tezamen 
met de lay-outs, geselecteerd door de aanwezige leden van het Fitasc Technisch Comité. 
 
Als er geen leden van het technisch comité aanwezig zijn is dit de taak van de jury. 
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De compak die bij de shoot-off verschoten wordt moet een schema zijn dat een enkele en 
twee doubletten simultaan bevat.  
 
Shoot-offs worden gehouden door middel van een ronde van 25 kleiduiven voor de eerste 
drie plaatsen in de open wedstrijd en voor elke categorie. Als deze ronde een gelijke score 
oplevert wordt deze doorbroken door het schieten van een tweede ronde waarbij de eerste 
nul tot uitschakeling leidt d.w.z. Sudden Death (nadat al diegenen die zich voor de shoot-off 
gekwalificeerd hebben hetzelfde aantal kleiduiven op dezelfde schietpost(en) geschoten 
hebben). Zie de appendix op blz.30. 
 
In het geval dat diegenen die zich voor de shoot-off kwalificeren zich in dezelfde categorie 
bevinden, tellen de resultaten van de shoot-off voor de categorie ook als de open resultaten. 
  
Shoot-offs worden gehouden in overeenstemming met de huidige regels, behalve dat de 
lege plekken in de rotte niet worden opgevuld. 
 
Wanneer de shoot-offs niet op een van tevoren bepaald tijdstip worden gehouden moeten de 
schutters in contact blijven met de jury zodat ze binnen 15 minuten na het ontvangen van 
de oproep klaar zijn om te schieten.  
 
Als ze niet binnen dit tijdsbestek verschijnen worden ze geacht zich te hebben 
teruggetrokken. 
 
De jury kan vanwege bijzondere omstandigheden besluiten de shoot-offs de volgende dag 
plaats te laten vinden; schutters die op dat moment niet aanwezig zijn worden geacht zich te 
hebben teruggetrokken.  
 
Onder de derde plaats in de plaatsing, en waar het schutters betreft met gelijke scores die 
voor een prijs in aanmerking komen, wordt deze gelijkstand doorbroken door terug te tellen 
vanaf de 8ste compak, als de score dan nog steeds gelijk is door terug te tellen vanaf de 7de, 
6de, 5de, 4de, 3de, 2de en 1ste compak. 
 
Schutters met een gelijke score die niet voor een prijs in aanmerking komen zullen als 
gelijken worden geklasseerd. 
 
In het geval van teams met een gelijke score wordt de plaatsing vastgesteld door de 
algehele score van de teamleden op de 8ste compak te nemen, als de score dan nog steeds 
gelijk is door terug te tellen van de 7de, 6de, 5de, 4de, 3de, 2de en 1ste compak. 
 
 

Hoofdstuk 14 - Scorekaart 
 
De scorekaart, waarvan een kopie is bijgevoegd als een appendix, wordt ingevuld door de 
schutters nummers 1, 3 en 5 van de vorige rotte, onder verantwoordelijkheid van de 
scheidsrechter.  
 
De drie aangewezen schutters moeten de definitieve beslissing van de scheidsrechter 
noteren.  
 
De gemiste kleiduiven worden met een O aangegeven en de getroffen kleiduiven met een X.  
 
Nullen moeten door de scheidsrechter voor de schutters luid en duidelijk kenbaar gemaakt 
worden of op enige andere voor de schutters hoorbare wijze zodat zij onmiddellijk kunnen 
protesteren wanneer dat van toepassing is.  
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Een hiervoor aangewezen schutter die weigert scores te noteren wordt bestraft met drie 
nullen. 
 
(1) Artikel 2.6, betreffende de vuurhoekbegrenzers: 

Bij nieuwe installaties wordt aanbevolen dat er voor het gemak van de schutter een 
opening van 10 cm in de horizontale buis gemaakt wordt zodat de schutter niet langer zijn 
wapen over de buis heen hoeft te steken (zie tekening). 
De hoogte van 0,40m van de horizontale buizen in dit voorbeeld, zowel aan de zij- als 
aan de voorkant van de vuurhoekbegrenzer, is om veiligheidsredenen naar 0,70 à 0,80m 
verhoogd. 

 
 
 

Vuurhoekbegrenzer (Aanbevolen model voor nieuwe installaties) 
 

 
 

Schietpost gemaakt van gekleurde pvc-buis, Ø 50 mm 
Rechte buizen + verbindende elleboogstukken 

Gehele onderste gedeelte gevuld met water of zand of aan de grond bevestigd. 
 
 
 
 
REGLEMENT GOEDGEKEURD DOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING OP 12 
JULI  2016. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

34/35 
1 januari 2017 

APPENDIX: “SUDDEN DEATH” BIJ EEN SHOOT-OFF 
 
De compak die bij een shoot-off verschoten wordt moet een schema zijn dat een enkele en 
twee doubletten simultaan bevat. 
 

1. Na loting, shoot-off tussen twee (2) schutters: 
 

 Schutter nr.1 schiet de eerste kleiduif op schietpost 1, de score wordt genoteerd. 

 Schutter nr.2 schiet de eerste kleiduif op schietpost 1, de score wordt genoteerd. 
 

Als beide scores gelijk zijn: 

 Schutter nr. 2 schiet het eerste doublet op schietpost 1, de score wordt genoteerd. 

 Schutter nr.1 schiet het eerste doublet op schietpost 1, de score wordt genoteerd. 
 
Als beide scores opnieuw gelijk zijn: 

 Schutter nr.1 schiet het tweede doublet op schietpost 1, de score wordt genoteerd. 

 Schutter nr.2 schiet het tweede doublet op schietpost 1, de score wordt genoteerd. 
 
Als beide scores opnieuw gelijk zijn: 

 Schutter nr.2 schiet de eerste kleiduif op schietpost 2, de score wordt genoteerd. 

 Schutter nr.1 schiet de eerste kleiduif op schietpost 2, de score wordt genoteerd. 
 
Als beide scores gelijk zijn: 

 Schutter nr.1 schiet het eerste doublet op schietpost 2, de score wordt genoteerd. 

 Schutter nr.2 schiet het eerste doublet op schietpost 2, de score wordt genoteerd. 
 
Als beide scores opnieuw gelijk zijn: 

 Schutter nr.2 schiet het tweede doublet op schietpost 2, de score wordt genoteerd. 

 Schutter nr.1 schiet het tweede doublet op schietpost 2, de score wordt genoteerd. 
 
Als beide scores opnieuw gelijk zijn: 

 Schutter nr.1 schiet de eerste kleiduif op schietpost 3, de score wordt genoteerd. 
 
Enzovoorts, totdat de eerste eliminerende nul valt bij een gelijk aantal geschoten kleiduiven.  
 

2. Na loting, shoot-off tussen drie (3) schutters: 
 

 Schutter nr.1 schiet de eerste kleiduif op schietpost 1, de score wordt genoteerd. 

 Schutter nr.2 schiet de eerste kleiduif op schietpost 1, de score wordt genoteerd. 

 Schutter nr.3 schiet de eerste kleiduif op schietpost 1, de score wordt genoteerd. 
 
Als de drie scores gelijk zijn: 

 Schutter nr. 3 schiet het eerste doublet op schietpost 1, de score wordt genoteerd. 

 Schutter nr.1 schiet het eerste doublet op schietpost 1, de score wordt genoteerd. 

 Schutter nr.2 schiet het eerste doublet op schietpost 1, de score wordt genoteerd. 
 
Als de drie scores opnieuw gelijk zijn: 

 Schutter nr. 3 schiet het tweede doublet op schietpost 1, de score wordt genoteerd. 

 Schutter nr. 1 schiet het tweede doublet op schietpost 1, de score wordt genoteerd. 

 Schutter nr. 2 schiet het tweede doublet op schietpost 1, de score wordt genoteerd. 
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Als de drie scores opnieuw gelijk zijn: 

 Schutter nr. 2 schiet de eerste kleiduif op schietpost 2, de score wordt genoteerd. 

 Schutter nr. 3 schiet de eerste kleiduif op schietpost 2, de score wordt genoteerd. 

 Schutter nr. 1 schiet de eerste kleiduif op schietpost 2, de score wordt genoteerd. 
 
Als de drie scores gelijk zijn: 

 Schutter nr. 3 schiet het eerste doublet op schietpost 2, de score wordt genoteerd. 

 Schutter nr. 1 schiet het eerste doublet op schietpost 2, de score wordt genoteerd. 

 Schutter nr. 2 schiet het eerste doublet op schietpost 2, de score wordt genoteerd. 
 
Als de drie scores opnieuw gelijk zijn: 

 Schutter nr. 1 schiet het tweede doublet op schietpost 2, de score wordt genoteerd. 

 Schutter nr. 2 schiet het tweede doublet op schietpost 2, de score wordt genoteerd. 

 Schutter nr. 3 schiet het tweede doublet op schietpost 2, de score wordt genoteerd. 
 
Als de drie scores opnieuw gelijk zijn: 

 Schutter nr. 3 schiet de eerste kleiduif op schietpost 3, de score wordt genoteerd. 
 
Enzovoorts, totdat de eerste eliminerende nul valt bij een gelijk aantal geschoten kleiduiven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


