III
Wedstrijd reglement Schietvereniging “ Walther “
ARTIKEL 1
De vereniging
De eigen competitie wedstrijden worden gehouden onder leiding van het verantwoordelijke
bestuurslid, gekozen door de algemene vergadering.
De schietwedstrijden in competitie met andere verenigingen worden gehouden onder leiding van
een door het bestuur aangestelde schietcommissie.
Deze commissie bestaat uit het verantwoordelijke bestuurslid, gekozen door de algemene
vergadering, en een door het bestuur aangewezen persoon als baancommissaris.
De algehele leiding van de schietwedstrijden is in handen van de voorzitter van de vereniging.
ARTIKEL 2
De voorwaarden
De organiserende vereniging verzekert zich ervan dat een afdoende verzekering is afgesloten voor
Wettelijke Aansprakelijkheid waarin ook de schietwedstrijden zijn opgenomen.
Alle schutters van deelnemende verenigingen dienen verzekerd te zijn voor Wettelijke
Aansprakelijkheid, persoonlijke dan wel via hun eigen vereniging.
De organiserende vereniging draagt er zorg voor dat er binnen de accommodatie waar de
schietwedstrijden worden gehouden EHBO verbandmiddelen aanwezig zijn.
ARTIKEL 3
De wapens
De wapens dienen in goede staat van onderhoud te verkeren en te voldoen aan de veiligheidseisen
gesteld in de Wet Wapens en Munitie.
Het is toegestaan om met een eigen origineel fabriekswapen deel te nemen aan wedstrijd
activiteiten.
De toelaatbare wapens zowel geweer als pistool uitvoering dienen van één van de volgende
uitvoering te zijn.
a. lucht mechanisch één maal te spannen
b. Co2 met gaspatroon
c. perslucht met gaspatroon
De organiserende vereniging stelt aan leden welke niet voorzien zijn van een eigen toelaatbaar
wapen, volgens het toegestane kaliber van vier en half mm, een wapen ter beschikking.
Het is niet toegestaan wapens, welke eigenmachtig met niet originele fabrieksmiddelen zijn
aangepast zich op de banen te begeven.
Alleen loden kogeltjes kaliber 4,5 mm, model diabolo met platte voorzijde, zijn toegestaan.
ARTIKEL 4
De schutter
Elke schutter wordt geacht op de hoogte te zijn van de inhoud van het wedstrijdreglement en andere
relevante voorschriften van toepassing op het gebruik van wapens.
Alle schutters dienen zich aan de daarin gestelde regels te houden.

Om zelfstandig deel te mogen nemen aan een schietwedstrijd dient de schutter de 16 jarige leeftijd
te hebben bereikt.
Personen die zich hinderlijk gedragen dan wel handelingen plegen welke voor mede schutters
gevaarlijk kunnen zijn worden uitgesloten van deelname.
Het is niet toegestaan om met enige consumptie, in welke vorm dan ook, zich op de banen te
begeven.
De wedstrijdcommissaris is bevoegd de schutter het schieten te ontzeggen.
Bij fraude pleging wordt de schutter van verdere deelname uitgesloten.
Alle schutters dienen de aanwijzingen van de baancommissaris ter stond op te volgen.
Per schietavond is het toegestaan om maximaal 3 series per discipline te schieten.
ARTIKEL 5
Baanreglement
a. Elke aanwijzing van de wedstrijdleiding, baancommissaris dient te worden opgevolgd.
b. Het niet naleven van de voorschriften en/of reglementen kan uitsluiting van de wedstrijd
ten gevolge hebben, dan wel schorsing.
c. De schutters mogen hun schietpunt pas betreden nadat hiertoe door de
wedstrijdcommissaris of baancommissaris toestemming is verleend.
d. Het laden van het wapen dient te geschieden met de loop van het wapen in de richting
van de schietschijf, c.q. kogelvanger.
e. De wapens mogen uitsluitend in veilige toestand, c.q. ongeladen in de daarvoor
bestemde rekken geplaatst worden.
f. Het is verboden op iemand aan te leggen, zelfs met een wapen waarvan men zich
persoonlijk heeft overtuigd dat het ongeladen is.
g. Overtreding van het onder (f) vermelde feit heeft onmiddellijke schorsing ten gevolge.
h. Het is verboden enig wapen anders dan in de richting van de schietschijf of kogelvanger,
om welke reden ook, op de banen in aanslag te nemen.
i. De schutter mag tijdens de wedstrijd niet worden gestoord. Dit verbod geldt niet voor de
wedstrijdleiding indien de regels worden overtreden of de veiligheid in het geding is.
ARTIKEL 6
Algemene punten
Het is niet toegestaan zelfstandig instellingen van een door de vereniging beschikbaar gesteld
wapen te wijzigen.
Voor het gebruik van richtmiddelen wordt verwezen naar de reglementen van de Koninklijke
Nederlandse Schutters Associatie, KNSA.
In situaties waarin dit reglement niet voorziet en bij geschillen inzake toepassing en uitleg van
artikelen beslist de voorzitter van de vereniging of diens vervanger.
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