Klein Kaliber Geweer / Karabijn /Semi automaat
Afstand 12 Meter
NORMEN VOOR SCHIETBANEN EN SCHIJVEN
Nationaal worden de volgende schijven toegepast, c.q. banen gebruikt:
Klein Kaliber Schijf KNSA 12-meter model 1986
10-ring: - 1,4 mm (+/- 0,05 mm)
9-ring: + 2,7 mm (+/- 0,10 mm)
8-ring: + 6,8 mm (+/- 0,10 mm)
7-ring: + 10,9 mm (+/- 0,20 mm)
6-ring: + 15,0 mm (+/- 0,20 mm)
5-ring: + 20,0 mm (+/- 0,20 mm)
4-ring: + 25,0 mm (+/- 0,30 mm)
3-ring: + 30,0 mm (+/- 0,30 mm)
2-ring: + 35,0 mm (+/- 0,50 mm)
1-ring: + 40,0 mm (+/- 0,50 mm)
Waardering:
1 t/m 9 : ring geraakt, dan telt de hoogste waarde.
10 : als schotmaat de 10 = witte punt geheel bedekt.
Mouche : wanneer het schot geheel binnen de ring van de 8 valt.
Wit = ring 1 t/m 3 Zwart = ring 4 t/m 9 Wit = 10
De onderlinge afstand van de visueels op de 5-visueelsschijf is 83-85 mm,
gemeten tussen de 10-ringen; de afstand van de visueels tot de rand van de
schijf bedraagt 40mm minimaal, gemeten vanaf de 10-ring. De afstand van de
onderste visueels tot de onderkant schijf moet tenminste 70 mm bedragen,
gemeten vanaf de 10-ring. In het midden onderaan de schijf moet in verticale
richting een score-telstrook zijn aangebracht met een totale maat van ongeveer
10-15 bij 45-60 mm. De totale schijfafmeting dient 170 x 200 mm te zijn. Bij 1
(één) schots visueel-kaarten is de buitenmaat 100 x 100 mm en het visueel is
daarin centrisch verdeeld. De lijndikte
van het visueel moet 0,1 mm zijn. De schijf dient linksonder voorzien te zijn van
de opdruk: KNSA 12-meter KKG Model 1986.
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Bij KKG-binnenbanen voor 12 meter moet het midden van de schijven, gemeten
vanaf het vloerniveau van het schietpunt, binnen de volgende grenzen vallen:
- voor de liggende houding : 45 cm +/- 5 cm
- voor de staande houding : 140 cm +/- 5 cm
- voor de knielende houding : 75 cm +/- 5 cm
Proefschijven:
Elke 60-schoten wedstrijd : 4 schijven
20-schoten wedstrijd (3x20) per houding : 4 schijven
Proefschijven dienen in de rechterbovenhoek voorzien te zijn van een op de te
gebruiken afstand duidelijk waarneembare zwarte hoek of diagonale brede
zwarte
streep.
Klein Kaliber Geweer liggend wedstrijd
Heren en Dames : Vrij Geweer
Wedstrijdprogramma : 60 schoten liggend (ISSF Rifle Rules)
Beschikbare tijd, proefschoten inbegrepen: 1 uur 30 min.
Klein Kaliber Geweer 3-houdingen 3 x 20
Heren en Dames : Vrij Geweer
Wedstrijdprogramma : 60 schoten in 3-houdingen (ISSF Rifle Rules)
20 schoten liggend
20 schoten staand
20 schoten knielend
Beschikbare tijd, proefschoten inbegrepen: 2 uur 30 min.
Bij de daarvoor in aanmerking komende wedstrijden (NK, DK, AK) waar zowel
liggend, knielend als 3-houdingen worden verschoten, kan de schutter c.q.
wedstrijdleiding een combinatie maken van deze houdingen, waarbij men in
volgorde Liggend, Staand en Knielend schiet. Uit de al verschoten liggende serie
worden de eerste 20 schoten meegeteld, 20 schoten Staand en dan een
knielende
serie waarvan de eerste 20 schoten meetellen voor de 3-houdingen. Wel is het
verplicht om in aansluitende series en in de volgorde Liggend - Staand en
Knielend
te schieten.
Klein Kaliber Geweer knielend
Heren en Dames : Vrij Geweer
Wedstrijdprogramma : 60 schoten knielend (ISSF Rifle Rules)
Beschikbare tijd, proefschoten inbegrepen: 1 uur 30 min.
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UITRUSTING EN MUNITIE
Knielkussens
Alleen voor de Nationale wedstrijdonderdelen 12 meter knielend, 12 meter drie
houdingen is het gebruik van twee knielkussens toegestaan, waarbij één kussen
onder de wreef van het liggende steunbeen wordt geplaatst en het tweede
kussen op de hiel van dat zelfde been.
Klein kaliber geweer:
maximaal 8 kilogram (heren) en
maximaal 6,5 kilogram (dames)
Dit zijn enkel schots geweren

Alleen .22 randvuurmunitie met loden kop of andere zachte legering is
toegestaan.
De wedstrijdleiding kan het gebruik van high-speed c.q. high-velocity munitie
voor
een wedstrijd verbieden.
KLEIN KALIBER KARABIJN
Omschrijving Klein Kaliber Karabijn:
Alle normaal uitziende geweren, die voldoen aan de hierna te noemen eisen zijn
toegelaten:
- Het kaliber is 5,6 mm (.22 LR.).
- De karabijn wordt bediend door middel van een grendel en is uitgevoerd als
enkellader of met een magazijn of patroonhouder. Ook een semi-automatische
uitvoering is toegelaten. Een semi-automatische uitvoering mag echter geen
gelijkenis vertonen met een semi-automatisch militair geweer, dan wel voorzien
zijn van een vrijstaande pistoolgreep. Van deze bepaling zijn afgeleide versies
van de M1- karabijn uitgezonderd.
- De trekkerdruk moet minimaal 1.000 gram zijn. Een versneller is niet
toegestaan.
- Het gewicht inclusief de richtmiddelen en de eventuele patroonhouder mag het
volgende gewicht niet te boven gaan: karabijn met keep/korrel of peepsight 3,8
kg.
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-De maximum totale lengte is 115 cm.
-De kolfplaat en de wangplaat mogen niet verstelbaar zijn.
-Duimgat, duimrust, palm- of handsteun, waterpas, loop- en/of
balanceergewichten
zijn niet toegestaan.
-De diameter bij de monding van de loop mag niet meer dan 18 mm bedragen.
-Richtmiddelen:
Er zijn twee soorten vizieren toegestaan, nl. zogenaamde open vizieren,
d.w.z. Keep en Korrel, en zogenaamde peep sights (zoals bij het ERMAkarabijntje) met een vaste minimum-opening van 1,5 mm.
De maximale afmetingen van een "peep sight" zijn:
Lengte van het huis : 45 mm
Breedte van het huis, dus zonder stelschroeven : 27 mm
Hoogte incl. vizier-opening : 25 mm
Ringkorrel, lenzenstelsel of lichtfilters zijn niet toegestaan.
Telescopen zijn niet toegestaan.
De korrels moeten in de vorm van dak, paal of parel zijn uitgevoerd. De
open vizieren mogen in aan deze korrels aangepaste vorm zijn uitgevoerd.
Een ringkorrel is niet toegestaan. Een gesloten korrelbeschermer is
toegestaan, als de dikte van de korrelbeschermer niet groter is dan 2 mm
en de korrelbeschermer niet rond op de loop staat. Wanneer de
korrelbeschermer wel rond op de loop staat, dient de bovenzijde van de
korrelbeschermer over een breedte van minimaal 7 mm evenwijdig aan de
loop en boven de korrel open te zijn.
Correctielenzen mogen uitsluitend door de schutter zelf worden gedragen.
Accessoires:
Het gebruik van een schiet- of draagriem is niet toegestaan.
Het gebruik van een kijker voor schotwaarneming is toegestaan.
Een kijker op de karabijn is niet toegestaan.
Ten behoeve van het schieten in de knielende houding zijn twee cilindrische
kussens
toegestaan, maximum 25 cm lang en 18 cm in diameter (zie ISSF Rifle Rules).
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Veiligheid:
Wanneer het geweer is voorzien van een magazijn of patroonhouder mag deze
geladen zijn met maximaal 5 patronen.
Het wapen dient voor de aanvang van een wedstrijd ter keuring te worden
aangeboden.
Voor Klein Kaliber Karabijn zie ISSF 7.5, met uitzondering van de schietriem als
vermeld in lid 17.3.1.
Schijven
Voor de 12 meter. Gebruikt wordt een schijf met de afmetingen: hoogte 22 cm
en breedte 20 cm met 5visuelen.
Ieder visueel heeft een telling van 6 t/m 10.
Ring 6 wit afmeting 62,5 mm
Ring 7 zwart afmeting 50,0 mm
Ring 8 zwart afmeting 37,5 mm
Ring 9 zwart afmeting 25,0 mm
Ring 10 wit afmeting 12,5 mm
Mouche wanneer het schot geheel binnen de ring 10 wit valt.
1 schot per visueel

K.K. Karabijn liggend 60 schoten
Programma: 60 schoten in de liggende houding.
Beschikbare tijd, proefschoten inbegrepen: 1 uur 30 min.
Proefschoten: onbeperkt, maximaal 4 schijven.
Wedstrijd 12 series van 5 schoten
Klein Kaliber Karabijn 60 schoten knielend
Programma: 60 schoten in de knielende houding..
Beschikbare tijd, proefschoten inbegrepen: 1 uur 30 min.
Proefschoten: onbeperkt, maximaal 4 schijven.
Wedstrijd 12 series van 5 schoten
Klein Kaliber Karabijn 3-houdingen 3 x 20
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Programma: 60 schoten in 3 houdingen t.w.:
20 schoten liggend
20 schoten staand
20 schoten knielend
Wedstrijd iedere houding 3 series van 5 schoten
Beschikbare tijd, proefschoten inbegrepen: 2 uur 30 min voor de gehele
wedstrijd.
Proefschoten onbeperkt, per houding maximaal 4 schijven.
Bij daarvoor in aanmerking komende nationale wedstrijden (NK, LKK, DK, AK)
waar zowel liggend, knielend als 3-houdingen worden verschoten, kan de
schutter c.q. wedstrijdleiding een combinatie maken van deze houdingen,
waarbij men in volgorde Liggend, Staand en Knielend schiet. Uit de al verschoten
serie worden de eerste 20 schoten meegeteld, 20 schoten Staand en dan een
knielende serie waarvan de eerste 20 schoten meetellen voor de 3-houdingen.
Wel is het verplicht om in aansluitende series en in de volgorde Liggend - Staand
en Knielend te schieten.
KLEIN KALIBER BENCHREST GEWEER
Zie het IBS-reglement, en met name de artikelen welke van belang zijn voor het
Benchrest schieten met .22 LR randvuur patronen.( Het IBS –Reglement is te
downloaden en te bekijken via onze website. Klik hier)
Wapen:
Vrij Geweer of Standaard Geweer kaliber .22 LR.
Richtmiddelen:
Zie bij Vrij Geweer en Standaard Geweer Hoofdstuk 7.4.0 ISSF Rifle Rules.
Aantal schoten:
6 series van 5 schoten.
Schijf:
Schijf KNSA 12 m KKG model 1986
Tijd:
90 minuten inclusief de proefschoten.
Proefschoten:
4 kaarten, aantal proefschoten onbeperkt.
Tafels/britsen:
Met beperking (zie IBS Hoofdstuk 3)
Rangschikking:
Aantal volle kaarten, vervolgens aantal kaarten met 4 mouches, dan aantal
kaarten
met 3 mouches etc.
Algemeen:
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Het is de bedoeling om steunend op tafel of brits, al dan niet gebruik makend
van stoel of kruk, zoveel mogelijk mouches te schieten.
Mouche:
Een schot waarvan de inslag geheel binnen de "8"-ring moet liggen. De "8"-ring
mag
niet geraakt worden.
Voorts zijn het "Benchrest" Reglement en de in dit Schiet- en Wedstrijd
Reglement vermelde artikelen punten van toepassing.
KLEIN KALIBER SEMI-AUTOMATISCH GEWEER
Omschrijving Klein Kaliber Semi-automatisch Geweer
Alle op Militair Geweer gelijkende geweren, die voldoen aan de hierna te noemen
eisen zijn toegelaten:
Het kaliber is 5,6 mm (.22 LR.).
Het KKSG is semiautomatisch en wordt bediend door gasdruk of blowback
system en is uitgevoerd met een magazijn of patroonhouder. Het wapen is
voorzien van een vrijstaande pistoolgreep en moet origineel vanuit fabriek op
een militair geweer lijken. De uitvoering mag echter geen gelijkenis vertonen
met een machinepistool of wapen dat alleen pistoolmunitie verschiet.
De trekkerdruk moet minimaal 1.000 gram zijn. Een versneller is niet
toegestaan.
Het gewicht inclusief de richtmiddelen en de eventuele patroonhouder mag het
volgende gewicht niet te boven gaan: KKSG met keep/korrel of peep sight 3,8
kg.
De maximum totale lengte is 100 cm, de minimale lengte is 60cm, loop moet
minstens 30cm lang zijn.

Eventuele kolfplaat of wangplaat moeten origineel vanaf fabriek geleverd
worden, aanpassingen zijn niet toegestaan.
Waterpas, loop- en/of balanceergewichten zijn niet toegestaan.
De diameter bij de monding van de loop mag niet meer dan 18 mm bedragen.
Vlamdemper is toegestaan, mondingsrem is echter niet toegestaan.

SchietSport Vereniging De Rode Leeuw 2013 Pagina 7

Richtmiddelen
Er zijn drie soorten vizieren toegestaan, namelijk zogenaamde open vizieren,
d.w.z. Keep en Korrel, Keep en tunnel en zogenaamde peep sights. Deze moeten
echter origineel vanuit de fabriek op het wapen gemonteerd zijn.
Lenzenstelsel of lichtfilters zijn niet toegestaan.
Richtkijkers zijn niet toegestaan.
De korrels moeten in de vorm van dak, paal of parel zijn uitgevoerd. De open
vizieren mogen in aan deze korrels aangepaste vorm zijn uitgevoerd.
20.2.3.1 Een ringkorrel is toegestaan. Hij moet echter wel origineel vanaf fabriek
zo geleverd zijn, aanpassingen worden niet toegestaan.
Correctielenzen mogen uitsluitend door de schutter zelf worden gedragen.
Accessoires
Het gebruik van een schiet- of draagriem is niet toegestaan.
Het gebruik van een kijker voor schotwaarneming is toegestaan.
Ten behoeve van het schieten in de knielende houding zijn twee cilindrische
kussens toegestaan, maximum 25 cm lang en 18 cm in diameter (zie ISSF Rifle
Rules).
Veiligheid
20.4.1 Wanneer het geweer is voorzien van een magazijn of patroonhouder mag
deze geladen zijn met maximaal 5 patronen. Het magazijn of de patroonhouder
mogen echter niet zo lang zijn dat deze tijdens een liggende wedstrijd als steun
gebruikt kunnen worden.
Het wapen dient voor de aanvang van een wedstrijd ter keuring te worden
aangeboden.
Schiethoudingen
Knielend:
Een tweede kussen mag worden gebruikt en dit moet tussen hiel en zitvlak
worden geplaatst.

Kledingbepalingen

Schietjas en schietriem zijn niet toegestaan.
Schijven
Gebruikt wordt een schijf met de afmetingen: hoogte 22 cm en breedte 20 cm
met 5 visuelen.
Ieder visueel heeft een telling van 6 t/m 10.
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Ring 6 wit afmeting 62,5 mm
Ring 7 zwart afmeting 50,0 mm
Ring 8 zwart afmeting 37,5 mm
Ring 9 zwart afmeting 25,0 mm
Ring 10 wit afmeting 12,5 mm
Mouche wanneer het schot geheel binnen de ring 10 wit valt.

bij gelijke eindscores, zie ISSF Technical Rules for all Shooting Disciplines.
Wedstrijdonderdelen
Klein Kaliber Semi-automatisch Geweer 60 schoten liggend
Programma: 60 schoten in de liggende houding
Beschikbare tijd, proefschoten inbegrepen: 1 uur 30 min
Proefschoten: onbeperkt, maximaal 4 schijven.
Wedstrijd 12 series van 5 schoten
1 schot per visueel
Klein Kaliber Semi-automatisch Geweer 60 schoten knielend
Programma: 60 schoten in de knielende houding.
Schijven: 12 meter KKK-schijf
Beschikbare tijd, proefschoten inbegrepen: 1 uur 30 min.
Proefschoten: onbeperkt, maximaal 4 schijven.
Wedstrijd 12 series van 5 schoten
1 schot per visueel
Wedstrijd Schoten
Vrij Geweer 12 meter 3-houdingen 60 schoten
Vrij Geweer 12 meter knielend 60 schoten
K.K. Karabijn 12 meter 3-houdingen 60 schoten
K.K. Karabijn 12 meter liggend 60 schoten 1,5 uur
K.K. Karabijn 12 meter knielend 60 schoten
Vrij Geweer 12 meter Benchrest 60 schoten
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Afstand 100 Meter
UITRUSTING EN MUNITIE
Knielkussens
Alleen voor de Nationale wedstrijdonderdelen 100 meter knielend is het gebruik
van twee knielkussens toegestaan, waarbij één kussen onder de wreef van het
liggende steunbeen wordt geplaatst en het tweede kussen op de hiel van dat
zelfde been.
Klein kaliber geweer:
maximaal 8 kilogram (heren) en
maximaal 6,5 kilogram (dames)
Dit zijn enkel schots geweren

Alleen .22 randvuurmunitie met loden kop of andere zachte legering is
toegestaan.
De wedstrijdleiding kan het gebruik van high-speed c.q. high-velocity munitie
voor
een wedstrijd verbieden.
KLEIN KALIBER KARABIJN
Omschrijving Klein Kaliber Karabijn:
Alle normaal uitziende geweren, die voldoen aan de hierna te noemen eisen zijn
toegelaten:
- Het kaliber is 5,6 mm (.22 LR.).
- De karabijn wordt bediend door middel van een grendel en is uitgevoerd als
enkellader of met een magazijn of patroonhouder. Ook een semi-automatische
uitvoering is toegelaten. Een semi-automatische uitvoering mag echter geen
gelijkenis vertonen met een semi-automatisch militair geweer, dan wel voorzien
zijn van een vrijstaande pistoolgreep. Van deze bepaling zijn afgeleide versies
van de M1- karabijn uitgezonderd.
- De trekkerdruk moet minimaal 1.000 gram zijn. Een versneller is niet
toegestaan.
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- Het gewicht inclusief de richtmiddelen en de eventuele patroonhouder mag het
volgende gewicht niet te boven gaan: karabijn met keep/korrel of peepsight 3,8
kg.

-De maximum totale lengte is 115 cm.
-De kolfplaat en de wangplaat mogen niet verstelbaar zijn.
-Duimgat, duimrust, palm- of handsteun, waterpas, loop- en/of
balanceergewichten
zijn niet toegestaan.
-De diameter bij de monding van de loop mag niet meer dan 18 mm bedragen.
-Richtmiddelen:
Er zijn twee soorten vizieren toegestaan, nl. zogenaamde open vizieren,
d.w.z. Keep en Korrel, en zogenaamde peep sights (zoals bij het ERMAkarabijntje) met een vaste minimum-opening van 1,5 mm.
De maximale afmetingen van een "peep sight" zijn:
Lengte van het huis : 45 mm
Breedte van het huis, dus zonder stelschroeven : 27 mm
Hoogte incl. vizier-opening : 25 mm
Ringkorrel, lenzenstelsel of lichtfilters zijn niet toegestaan.
Telescopen zijn niet toegestaan.
De korrels moeten in de vorm van dak, paal of parel zijn uitgevoerd. De
open vizieren mogen in aan deze korrels aangepaste vorm zijn uitgevoerd.
Een ringkorrel is niet toegestaan. Een gesloten korrelbeschermer is
toegestaan, als de dikte van de korrelbeschermer niet groter is dan 2 mm
en de korrelbeschermer niet rond op de loop staat. Wanneer de
korrelbeschermer wel rond op de loop staat, dient de bovenzijde van de
korrelbeschermer over een breedte van minimaal 7 mm evenwijdig aan de
loop en boven de korrel open te zijn.
Correctielenzen mogen uitsluitend door de schutter zelf worden gedragen.
Accessoires:
Het gebruik van een schiet- of draagriem is niet toegestaan.
Het gebruik van een kijker voor schotwaarneming is toegestaan.
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Een kijker op de karabijn is niet toegestaan.
Ten behoeve van het schieten in de knielende houding zijn twee cilindrische
kussens
toegestaan, maximum 25 cm lang en 18 cm in diameter (zie ISSF Rifle Rules).
Veiligheid:
Wanneer het geweer is voorzien van een magazijn of patroonhouder mag deze
geladen zijn met maximaal 5 patronen.
Het wapen dient voor de aanvang van een wedstrijd ter keuring te worden
aangeboden.
Voor Klein Kaliber Karabijn zie ISSF 7.5, met uitzondering van de schietriem als
vermeld in lid 17.3.1.
Schijven:
Geweerschijven 100-meter KNSA ("Woerden")
Zie voor afmetingen en omschrijving artikel 3.3 voor GKG deel IV.

Klein Kaliber Geweer liggend
Heren en Dames : Vrij Geweer
Wedstrijdprogramma : 60 schoten liggend (ISSF Rifle Rules)
Beschikbare tijd, proefschoten inbegrepen: 1 uur 30 min.
Klein Kaliber Geweer Optiek
Geen categorieën, geen klassen: Vrij Geweer, gewicht inclusief optische
richtmiddelen en tweepoot maximaal 8 kg.
Wedstrijdprogramma: 30 schoten liggend
Beschikbare tijd, proefschoten inbegrepen: 45 minuten.
Proefschoten: onbeperkt, er mogen maximaal 4 schijven worden verstrekt.
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Los opgelegd op een standaard knielkussen, mag de loop maximaal over een
lengte van 18 cm worden ondersteund.
Bij gebruik van een steun links en rechts minimaal 5 mm speling in de steun
hebben.
Als alternatief is een scharnierbare tweepoot toegestaan.
De achterkant van het geweer mag niet ondersteund worden d.m.v. steun of
kussen, noch contact maken met de ondergrond. Het is toegestaan het geweer of
de karabijn te laten rusten of ondersteunen met de hand, doch uitsluitend achter
de trekkerbeugel
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