PROTOCOL DEELNAME AAN SCHIETSPORTDISCIPLINES
v.2015.01
1- Definitie van een schietsportdiscipline
a.
b.

Een schietsportdiscipline is een discipline die door de KNSA is erkend of gereglementeerd en welke in het
verband van onze vereniging kan worden beoefend.
Als schietsportdiscipline kan ook worden aangemerkt een discipline die niet door de KNSA is erkend, maar
wel op onze schietbanen kan worden verschoten als cumulatieve discipline. Voorwaarde is dat bij deze
cumulatieve discipline geen gebruik wordt gemaakt van niet-abstracte doelen en het wapen waarvan gebruik
wordt gemaakt reeds op een verlof voorhanden gehouden mag worden voor het beoefenen van een andere,
wél door de KNSA erkende discipline, welke in het verband van onze vereniging kan worden beoefend.

2- Erkende schietsportdisciplines op onze eigen banen
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Op onze banen worden de volgende, door de KNSA erkende schietsportdisciplines beoefend:
Luchtpistool (LP) en Luchtgeweer (LG) (knielend, liggend en staand) (Vrij)
Kleinkaliber pistool 10m (KKP), Meesterkaart licht (MKL), Kleinkaliber geweer (KKG) (knielend, liggend,
staand), Kleinkaliber karabijn (KKK). (Fase-1)
Sportpistool licht (SPLL), Service Pistol licht (SPL) (Fase-1)
Meesterkaart zwaar (MKZ) (Fase-2)
Sportpistool zwaar (SPLZ), Militair Pistool (MP), Service Pistol zwaar (SPZ) (Fase-2 / Fase-3)
Kleinkaliber semiautomatisch geweer (KKSG) (Fase-3)

3- Deelname aan de disciplines onder Artikel 2 lid a. (LP-LG)
a.
b.
c.
d.
e.

Het beoefenen van deze disciplines is toegestaan aan:
Aspiranten en leden van de vereniging indien deze 16 jaar of ouder zijn.
Aspiranten en leden van de vereniging in de leeftijd van 10 t/m 15 jaar, onder toezicht
Gastschutters indien deze 16 jaar of ouder zijn
Gastschutters jonger dan 16 jaar, onder toezicht
Introducés, minderjarigen onder toezicht (registratieplicht)

4- Deelname aan de disciplines onder Artikel 2 lid b. (KKP-MKL-KKG-KKK)
a.
b.
c.
d.
e.

Het beoefenen van deze disciplines is toegestaan aan:
Aspiranten en leden van de vereniging indien deze 18 jaar of ouder zijn.
Aspiranten en leden van de vereniging in de leeftijd van 16 t/m 17 jaar, onder toezicht
Gastschutters indien deze 18 jaar of ouder zijn
Gastschutters in de leeftijd van 16 en 17 jaar, onder toezicht
Introducés van 16 jaar en ouder, onder toezicht (registratieplicht)

5- Deelname aan de disciplines onder Artikel 2 lid c. (SPLL-SPL)
a.
b.

Het beoefenen van deze disciplines is toegestaan aan:
Leden van de vereniging indien deze 18 jaar of ouder zijn
Gastschutters indien deze 18 jaar of ouder zijn
Voor het beoefenen van deze disciplines is bovendien van toepassing dat:
● de deelnemer niet de aspirant-status bezit
● de deelnemer minimaal 18 schietbeurten heeft laten registreren
භĚĞĚĞĞůŶĞŵĞƌǀ ŽůĚŽĞŶĚĞĞƌǀ ĂƌŝŶŐŚĞĞŌŝŶŚĞƚƉŝƐƚŽŽůƐĐŚŝĞƚĞŶ
● de deelnemer de schietvaardigheidsproef voor niet-statische disciplines met succes heeft afgelegd
Het is toegestaan dat mensen die voldoen aan het vereiste profiel, maar nog niet de proef hebben afgelegd,
zich melden bij de baancommandant om zich onder 1 op 1 begeleiding te bekwamen in de discipline.

6- Deelname aan de disciplines onder Artikel 2 lid d. (MKZ)
a.
b.

Het beoefenen van deze disciplines is toegestaan aan:
Leden van de vereniging indien deze 18 jaar of ouder zijn
Gastschutters indien deze 18 jaar of ouder zijn
Voor het beoefenen van deze disciplines is bovendien van toepassing dat:
● de deelnemer niet de aspirant-status bezit
● de deelnemer minimaal 18 schietbeurten heeft laten registreren
භĚĞĚĞĞůŶĞŵĞƌǀ ŽůĚŽĞŶĚĞĞƌǀ ĂƌŝŶŐŚĞĞŌŝŶŚĞƚƉŝƐƚŽŽůƐĐŚŝĞƚĞŶ
● de deelnemer minimaal 1 jaar volwaardig verenigingslid is (gastschutter 2 jaar) (Fase-2)
● de deelnemer de schietvaardigheidsproef grootkaliber met succes heeft afgelegd bij een instructeur

7- Deelname aan de disciplines onder Artikel 2 lid e. (SPLZ-MP-SPZ)
a.
b.

Het beoefenen van deze disciplines is toegestaan aan:
Leden van de vereniging indien deze 18 jaar of ouder zijn
Gastschutters indien deze 18 jaar of ouder zijn
Voor het beoefenen van deze disciplines is bovendien van toepassing dat:
● de deelnemer niet de aspirant-status bezit
● de deelnemer minimaal 18 schietbeurten heeft laten registreren
● de deelnemer minimaal 1 jaar volwaardig verenigingslid is (gastschutter 2 jaar) (Fase-2)
භĚĞĚĞĞůŶĞŵĞƌĚĞƐĐŚŝĞƚǀ ĂĂƌĚŝŐŚĞŝĚƐƉƌŽĞĨŐƌŽŽƚŬĂůŝďĞƌŵĞƚƐƵĐĐĞƐŚĞĞŌĂĨŐĞůĞgd bij een instructeur
භĚĞĚĞĞůŶĞŵĞƌǀ ŽůĚŽĞŶĚĞĞƌǀ ĂƌŝŶŐŚĞĞŌŝŶŚĞƚŐƌŽŽƚŬĂůŝďĞƌƉŝƐƚŽŽůƐĐŚŝĞƚĞŶ
● de deelnemer de schietvaardigheidsproef voor niet-statische disciplines met succes heeft afgelegd bij een
instructeur
Het is toegestaan dat mensen die voldoen aan het vereiste profiel, maar nog niet de proef hebben afgelegd,
zich melden bij de baancommandant om zich onder 1 op 1 begeleiding te bekwamen in de discipline.

8- Deelname aan de disciplines onder Artikel 2 lid f. (KKSG)
a.
b.

Het beoefenen van deze disciplines is toegestaan aan:
Leden van de vereniging indien deze 18 jaar of ouder zijn
Gastschutters indien deze 18 jaar of ouder zijn
Voor het beoefenen van deze disciplines is bovendien van toepassing dat:
● de deelnemer niet de aspirant-status bezit
● de deelnemer minimaal 2 jaar volwaardig verenigingslid is (Fase-3)

9- Algemene bepalingen
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Het bestuur, een instructeur of TC lid controleert het aantal schietbeurten in het NSR computersysteem en/of
het schietbeurten registratieboekje. Daarbij wordt gekeken naar een periode van de voorgaande 18 maanden.
Een instructeur bepaalt de ervaring met een bepaald type wapen door in het NSR computersysteem te
controleren welke wapens er over de afgelopen 24 maanden aan het lid zijn uitgeleend.
De baancommandant, VVF, een bestuurslid, een instructeur of een TC lid is bevoegd om, ook indien iemand
aan alle voorwaarden voldoet, iemand tijdelijk uit te sluiten van deelname aan de oefeningen, indien hij van
mening is dat met de deelname de veiligheid of de goede staat van het interieur in het geding is.
Iemand die is uitgesloten van de schietoefeningen, kan slechts door een A-trainer weer worden toegestaan
om deel te nemen aan de betreffende schietoefeningen.
Het bestuur is bevoegd om, indien zij dit noodzakelijk acht, af te wijken van de bepalingen in dit protocol of
ontheffingen te verlenen.
Het onder lid e. vermelde, gebeurt uitsluitend na overleg met TC en instructeurs en bij meerderheidsbesluit
van het bestuur.
Alle bevoegdheden van instructeurs, TC-leden en baancommandanten, zijn ook van toepassing op elk
individueel bestuurslid.
In alle gevallen blijven de bepalingen zoals gesteld in de WWM, RWM en CWM onverminderd van kracht.
Met “onder begeleiding deelnemen” (Art. 5 en 7) wordt bedoeld; het beoefenen van een schietsportdiscipline
onder een 1 op 1 toezicht van een instructeur of een ander, door een instructeur geschikt geacht persoon.
Het “schieten onder toezicht”, zoals bijvoorbeeld een introducé, is gereglementeerd in ons Veiligheids- en
Baanreglement, Lid M.

10- Inhoud van de schietvaardigheidsproeven
Wij onderscheiden 2 schietvaardigheidsproeven, te weten;
De proef voor het grootkaliberschieten, waarbij de disciplines en veiligheidshandeling feitelijk gelijk zijn aan
de disciplines die men al schiet. Hier gaat het uitsluitend om schieten met zwaardere kalibers. Deze proef
wordt met succes afgesloten indien alle schoten op een afstand van 25m “op de kaart” zitten. Een afzwaaier
is daarbij toelaatbaar, e.e.a. ter beoordeling van de instructeur. Verder moet tijdens de proef duidelijk zijn dat
de handelingen met het wapen veilig zijn. Bij de proef worden minimaal 25 patronen verschoten.
b. De schietvaardigheidsproef voor niet-statische disciplines. Bij deze proef laat de kandidaat zien dat hij of zij
op een veilige manier de disciplines MP, SPLL(Z) en SPL(Z) kan beoefenen. Hierbij wordt in elk geval gelet op:
● het laden/ontladen
● het gebruik van de kamervlag
● het zich verplaatsen met het wapen
● de vaardige houding
● hoe te handelen bij storingen
● gebruik oog- en gehoorbescherming
භĚĞŝŶƚĞƌĂĐƟĞŵĞƚĚĞďĂĂŶĐŽŵŵĂŶĚĂŶƚ
● de commando’s
a.

Indien deze proef wordt afgelegd met een kleinkaliber pistool, dan is deze ook van kracht op grootkaliber,
onder voorwaarde dat de kandidaat de proef voor het grootkaliber schieten met succes aflegt.
Schietvaardigheidsproeven worden uitsluitend afgenomen door een Trainer-A of een door hem/haar
aangewezen Basistrainer.

11- Wijzigingen
a.
b.
c.

Het ‘Protocol Deelname aan Schietsportdisciplines’ kan uitsluitend door het bestuur worden gewijzigd.
De ingangsdatum van het Protocol wordt te allen tijde in artikel 11 van dit protocol vermeld.
De ingangsdatum van het ‘Protocol Deelname aan Schietsportdisciplines’ v.2015.01 is 1 januari 2015.

