De 2018 editie van de Nederlandse Kampioenschappen Luchtwapens Opgelegd wordt mede mogelijk
gemaakt door: ABVisie en Matchmanager, aanwezig tijdens wedstrijddagen.

De 2018 editie van de Nederlandse Kampioenschappen Luchtwapens Opgelegd wordt mede mogelijk
gemaakt door: STP Modeling en Maquette Studio Stens.

Welkomstwoord
Geachte sportschutters,
Het is ons een grote eer sportschietend Nederland uit te mogen nodigen in onze
vereniging voor het verschieten van de open Nederlandse Kampioenschappen
Luchtwapens Opgelegd editie 2018, zowel individueel als voor teams. De Landelijk
Technische Commissies Pistool en Luchtgeweer hebben deze gecombineerde
wedstrijd toegewezen aan sv. Op de Korrel en ook dit jaar wordt er weer gedoeld op
een representatief, sportief en vooral plezierig evenement voor de luchtschietsport.
Op zaterdag 26 mei 2018 zullen de deelnemende schutters in de disciplines
Luchtgeweer en Luchtpistool Opgelegd hun wedstrijd schieten in de daarvoor
geplande series, op uitnodiging van de KNSA (Koninklijke Nederlandse Schietsport
Associatie) of vrij ingeschreven. In dit uitnodigingsboekje is hier van alles over terug
te vinden en wanneer benodigd ook de contactgegevens voor eventuele vragen.
Door de inzet van een groot aantal leden is het mogelijk om een dergelijk evenement
te organiseren. Wij koesteren dan ook de loyale medewerking van onze leden en
hopen in het verlengde hiervan dat de gastschutters de prestaties kunnen leveren die
zij vooraf gewenst hadden.
Hopende velen van u te mogen verwelkomen, groeten wij u vriendelijk.

Namens s.v. Op de Korrel Bemmel,
De wedstrijdcommissie.

Data om te onthouden
KNSA Juniorencompetitie Finaledag, sv. Op de Korrel, Bemmel
2 juni 2018
Schietsport Totaal, Sportcomplex Valkenhuizen in Arnhem
30 juni t/m 1 juli 2018
e
39 Internationale Open Wedstrijd, sv. Op de Korrel, Bemmel
4 oktober t/m 13 oktober 2018 (m.u.v. 7 oktober)
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Organisatie en wedstrijd- / verenigingsgegevens
Wedstrijdleiding

Frank Streng
Jasper Klomp

Wedstrijdcommissie

Jasper Klomp
Arno Brinkman
Jan Volmeijer

Wapen- / kledingcontrole

Nico van Winden

Jury Namens LTC LG:
Ben Sellies
Namens LTC LP:
Ton Pouleijn
Namens s.v. Op de Korrel: Arno Brinkman

Accommodatie

S.V. Op de Korrel
Sportlaan 1e, Bemmel
Tel.: 0481-464753 (tijdens ver. avonden)

Internet pagina

www.svopdekorrel.nl

E-mail

nko@svopdekorrel.nl

Postadres

S.V. Op de Korrel
Postbus 59
6680 AB Bemmel
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Wedstrijdprogramma
Discipline en
serie

Opmerking

Aanvang
installatie

LPO / LGO
Vrije inschrijving
8:30
Serie 1
LPO / LGO
Genodigde
10:00
Serie 2
Junioren
Finale Junioren LGO, prognose eerste finaleschot:
LPO / LGO
Vrije inschrijving
12:45
Serie 3
LPO
Genodigde LPO
14:15
Serie 4
Veteranen
LGO
Genodigde LGO
15:45
Serie 5
Veteranen
Finale Veteranen LPO, prognose eerste finaleschot:

Voorbereiding
incl. proef

Aanvang
wedstrijd

8:45

9:00

10:15

10:30
12:00

13:00

13:15

14:30

14:45

16:00

16:15
17:30
18:30

Finale Veteranen LGO, prognose eerste finaleschot:

Inschrijving
Alle Ranking geklasseerde schutters per 1 mei 2018 krijgen de mogelijkheid zich in te
schrijven voor de open Nederlandse Kampioenschappen Luchtwapens Opgelegd.
Genodigde deelnemers
De hoogst geklasseerden krijgen een officiële uitnodiging van de LTC / KNSA, voor
deelname in de voor hen gereserveerde serie. In de uitnodiging staat aangegeven
dat zij zich vóór 14 mei 2018 in dienen te schrijven, om hun gereserveerde plaats
te behouden. Het gaat hierbij voor zowel luchtpistool als luchtgeweer om:
Veteranen
Junioren-C
Junioren-D

Hoogste 22 geklasseerden
Hoogste 10 geklasseerden
Hoogste 10 geklasseerden

Vrije inschrijvingen
Schutters die buiten de genodigden vallen kunnen zich inschrijven op de daarvoor
bestemde “Vrije Inschrijving” series, waarbij in de ochtendserie de voorrang
gegeven wordt aan de jeugd. Vanaf 14 mei zullen de banen voor de
genodigden die niet ingeschreven zijn, opengesteld worden voor vrije
inschrijving.
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De 2018 editie van de Nederlandse Kampioenschappen Luchtwapens Opgelegd wordt mede mogelijk
gemaakt door: Goed Schot Schietsportservice en Steyr Sport GmbH.
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Baanbezetting
Bezoek onze website om een weergave van de beschikbare banen te kunnen
inzien. Inschrijvingen zullen volgens inzenddatum verwerkt worden in de
baanbezetting. De baanindeling zal voorafgaand aan de wedstrijd middels de
startkaart aangegeven worden.
Inschrijving
Voor het inschrijven dienen inschrijfformulieren volledig ingevuld te worden, als
te downloaden via onze website: www.svopdekorrel.nl , onder het kopje
“Evenementen -> Nederlandse Kampioenschappen Luchtwapens Opgelegd”.
De inschrijfformulieren dienen uiterlijk vóór 24 mei a.s. liefst via email
ingezonden te zijn aan:
nko@svopdekorrel.nl, of via S.V. Op de Korrel, Postbus 59, 6680 AB Bemmel.
Inschrijfgelden:
Veteranen: € 8,00

Junioren:

€ 4,00

Betalingen
Inschrijfgelden dienen te worden voldaan tijdens de aanmelding op de
wedstrijddag zelf. Hierna zal een startkaart afgegeven worden.
Voor teams gelden geen inschrijfgelden.
Aansprakelijkheid
De organisatie is niet aansprakelijk voor vermissing en / of beschadiging aan
eigendommen van deelnemers en bezoekers en / of derden. Tevens is de
organisatie niet aansprakelijk voor toegebracht letsel aan deelnemers en / of
bezoekers.
De leeftijd die de schutter bereikt in het schietseizoen 2018, dat loopt van 1 oktober
2017 tot en met 30 september 2018, is bepalend voor de categorie-indeling.
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De 2018 editie van de Nederlandse Kampioenschappen Luchtwapens Opgelegd wordt mede mogelijk
gemaakt door: Relex Shooting
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Informatie voor de schutter
Er wordt geschoten volgens de reglementen van de K.N.S.A. op elektronische
banen van het merk Intarso.
Schutters dienen zich één uur, doch minimaal 30 minuten voor aanvang van hun
serie te melden bij het inschrijfbureau. Indien u uitkomt in een verenigingsteam
dient u als lid van die vereniging ingeschreven te staan bij de K.N.S.A.
Licentie
Alleen op vertoon van een geldige schutterslicentie 2018 wordt een startkaart
afgegeven. (Vademecum voor de schietsport art. 49.3, 55.1 en 55.2 huishoudelijk
reglement KNSA).
Art. 49.3: Een schutter, die ter plaatse geen geldige schutterslicentie kan
overleggen, is van deelname aan een in Associatieverband georganiseerde
schietwedstrijd uitgesloten.
Art. 55.1: Aan door of onder auspiciën van de Associatie georganiseerde
schietwedstrijden kan alleen worden deelgenomen door schutters die in de zin
van artikel 9 lid 1 sub d der statuten, in het bezit zijn van een geldige
schutterslicentie.
Art. 55.2: Schutters in de zin van artikel 9, lid 1, sub d der Statuten, die niet over
de Nederlandse nationaliteit beschikken, en niet hun vaste woon- of verblijfplaats
in Nederland hebben, kunnen uitsluitend buiten mededinging deelnemen aan de
in artikel 56 van dit reglement genoemde kampioenschappen en zij kunnen geen
Nederlandse Records vestigen.
Uitslagen
 Na afloop van elke serie ontvangen de schutters zo spoedig mogelijk de
voorlopige uitslag van de door hen geschoten wedstrijd.
 De uitslagen worden tijdens de wedstrijd bekend gemaakt op monitoren in de
kantine en op de schietbaan.
 De definitieve NKO uitslag wordt bekend gemaakt op de verenigingswebsite:
www.svopdekorrel.nl
 Aan verenigingen waarvan schutters hebben deelgenomen zal een
uitslagenboekje via email worden toegezonden.
Wapen- en kledingcontrole
Alleen met de verkregen startkaart vindt kleding- en wapencontrole plaats. Kom
niet voor verrassingen te staan en let er op dat uw uitrusting voldoet
aan de gestelde eisen in het huidige reglement van de KNSA.
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Schiettafel
De hoogte van de schiettafels is 81 cm.
Munitie
Alleen toegestaan zijn 4,5mm kogels van het diabolo model met een platte
voorzijde.
Wedstrijdverloop voorronde serie
Startprocedure
De schutters worden tijdig voor hun serie opgeroepen. Vóór elke serie wordt
door de wedstrijdleider het startsein gegeven voor toegang tot de schietbaan.
Installatietijd
Vóór de aangegeven voorbereiding en proefschoten is er 15 minuten
gelegenheid voor het inrichten van het schietpunt.
Voorbereiding en Proefschoten
Reglementair 15 minuten gelegenheid voor voorbereiding en de proefschoten.
Wedstrijd
De wedstrijd wordt aangevangen met het commando “START” en het systeem
zal automatisch in de wedstrijdmodus komen te staan. Maximale wedstrijdtijd
voor 40 schoten is 50 minuten.
Wedstrijdverloop Finale
De beste 8 schutters uit de serie worden tijdig voor hun finale opgeroepen. Volg
hierna de aanwijzingen van de wedstrijdleider op. Het finaleprogramma ziet er
globaal als volgt uit:
Installatietijd.
Voorbereiding inclusief proefschieten; 5 minuten.
Presentatie deelnemers.
Aanvang finale op commando, met daarin:
o 1e set van 5 schoten achtereenvolgens in max. 250 seconden.
o 2e set van 5 schoten achtereenvolgens in max. 250 seconden.
o Vervolgens elk schot op commando in max. 50 seconden, met;
o Telkens na 2 schoten valt de laagst geklasseerde schutter af.
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Uitleg NK voor teams Luchtwapens Opgelegd 2018
Voor de categorieën Luchtwapens Opgelegd wordt de NK-teams gecombineerd
geschoten tijdens het individuele Nederlandse Kampioenschap Luchtwapens
Opgelegd. De samenstelling van de teams is gebaseerd op de categorie van de
individuele schutters. Er kunnen dus alleen teams opgegeven worden die zijn
samengesteld uit schutters van dezelfde categorie. In onderstaande tabel staan
deze teams vermeld. Opgave hiervoor dient te geschieden volgens een apart
inschrijfformulier, wat tevens te vinden is op onze website.
De samenstelling van een team kan worden gewijzigd tot aan het moment dat
de eerste schutter van het team zijn / haar eerste wedstrijdschot lost.
Luchtgeweer staand Opgelegd
Veteranen
Junioren-C
Junioren-D

Luchtpistool Opgelegd
Veteranen
Junioren-C
Junioren-D

Eremetaal en prijsuitreikingen
Voor een Nederlandse Kampioenschap geldt de regelgeving van 3 medailles per
categorie, zowel voor teams als individueel.
Prijsuitreikingen zullen zo snel mogelijk plaatsvinden na de geschoten finales per
categorie, zowel voor teams als individueel.

Slotwoord
De organisatie van een NK vergt aanzienlijk wat tijd en menskracht, zowel in de
ruime voorbereidende periode als tijdens de wedstrijddag en de afsluiting
hiervan. De wedstrijdcommissie van s.v. Op de Korrel bedankt hierbij dan ook alle
sponsoren en vrijwilligers voor hun inzet bij de organisatie en uitvoering van de
2018 editie van de Nederlandse Kampioenschappen Luchtwapens Opgelegd.
Rest ons alle deelnemers veel succes te wensen voor hun wedstrijd, maar zeker
zo veel plezier tijdens het schieten en de reis naar onze Bemmelse thuishaven!
Namens s.v. Op de Korrel Bemmel,
De wedstrijdcommissie.
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