POSTBUS 303, 3830 AJ

LEUSDEN

DEEL V - KLEIDUIVEN

KNSA Schiet- en Wedstrijdreglement, deel V, 21-12-2010, pagina 1

Inhoud:
Hoofdstuk 1

Algemeen

Hoofdstuk 2

Wedstrijden

Hoofdstuk 3

Deelname

Hoofdstuk 4

Wedstrijdleiding

Hoofdstuk 5

Klasseringen

Hoofdstuk 6

Rangschikking en finale

Hoofdstuk 7

Verenigingsteams

Hoofdstuk 8

Klasseringswedstrijden

Hoofdstuk 9

Uitrusting en munitie

Hoofdstuk 10

Specifieke regels voor zowel Sporting Skeet als Sporting Trap

Hoofdstuk 11

Specifieke regels voor Sporting Skeet

Hoofdstuk 12

Specifieke regels voor Sporting Trap

Hoofdstuk 13

Slotbepalingen

KNSA Schiet- en Wedstrijdreglement, deel V, 21-12-2010, pagina 2

Hoofdstuk 1 - Algemeen
1.1.

Dit reglement is van toepassing op de volgende Kleiduivendisciplines:
- Automatic Trap
- Double Trap
- Kleiduivenparcours
- Kleiduivenparcours Compact
- Olympisch Skeet
- Olympisch Trap
- Sporting Skeet
- Sporting Trap

1.2

In die gevallen waarin dit reglement niet voorziet, is van toepassing het ISSF-reglement (de
Technical Rules for all Shooting Disciplines, alsmede de Shotgun Rules for Trap,
Automatic Trap, Double Trap and Skeet) en/of de reglementen van de FITASC
(Fédération Internationale de Tir aux Armes Sportifs de Chasse). Daarvan mag in dit
reglement worden afgeweken.

1.3

Dit reglement wordt toegepast in samenhang met deel I van het SWR KNSA.

Hoofdstuk 2 - Wedstrijden
2.1

De volgende wedstrijden worden erkend:
- Klasseringswedstrijden
- Districtskampioenschappen
- Nederlandse Kampioenschappen

2.2

Klasseringswedstrijden kunnen, na verkregen toestemming van de LTC Kleiduiven,
worden georganiseerd door bij de KNSA aangesloten verenigingen.

2.3

Jaarlijks worden Nederlandse Kampioenschappen gehouden voor alle in hoofdstuk 1
genoemde disciplines. Voor de disciplines Automatic Trap, Double Trap, Olympisch
Trap, Olympisch Skeet, Sporting Skeet en Sporting Trap worden tevens Nederlandse
Kampioenschappen voor verenigingsteams georganiseerd.

Hoofdstuk 3 - Deelname
3.1

Deelname aan alle wedstrijden staat open voor schutters met een geldige KNSA-licentie.

3.2

Schutters dienen te beschikken over een geldige klassering, of in het te organiseren jaar
deelgenomen te hebben aan tenminste 1 (één) klasseringswedstrijd om deel te kunnen
nemen aan een Nederlands Kampioenschap.
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3.3

Deelnemers aan Klasseringswedstrijden, DK’s en NK’s kunnen zich aanmelden voor
wedstrijden zoals die in de KNSA-wedstrijdkalender zijn vermeld, volgens de eventueel
daar vermelde aanmeldingsprocedure. Voor aanmelding dienen de volgende gegevens te
worden verstrekt:
- naam
- adres
- postcode
- woonplaats
- geboortedatum
- geslacht
- KNSA-licentienummer
- klassering (volgens klasseringlijst LTC Kleiduiven)
- vereniging waarvan de schutter lid is

3.4

Het aantal deelnemers aan Klasseringswedstrijden, DK’s en NK’s kan aan een maximum
gebonden worden en indien zich meer dan het maximale aantal schutters aanmelden
zullen de schutters, die zich aanmelden nadat het maximale aantal is bereikt, op een
reservelijst worden geplaatst.

3.5

De verstrekte startnummers dienen ongeschonden te worden gedragen, op straffe van
diskwalificatie.

Hoofdstuk 4 - Wedstrijdleiding
4.1

De Districtskampioenschappen worden voorbereid en geleid door de daartoe benoemde
voorzitter DTC Kleiduiven. Eventueel kan het Districtsbestuur besluiten de organisatie
en uitvoering van Districtskampioenschappen te delegeren aan een bij de KNSA
aangesloten schietvereniging.

4.2

De Nederlandse Kampioenschappen worden voorbereid en geleid door de LTC
Kleiduiven. De LTC kan besluiten de organisatie en uitvoering van deze
kampioenschappen te delegeren aan een bij de KNSA aangesloten schietvereniging.

4.3

De LTC en/of voorzitter DTC Kleiduiven benoemt (eventueel op voordracht) voor een
wedstrijd scheidsrechters die zijn belast met de leiding van de wedstrijd op de aan hen
toegewezen baan.

4.4

Behoudens scheidsrechters, worden tevens andere personen aangezocht, teneinde de
uitvoering van de wedstrijd te verzorgen. De LTC Kleiduiven kan een organiserende
vereniging verzoeken de wedstrijdleiding te vormen.
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Hoofdstuk 5 - Klasseringen
5.1

Schutters worden jaarlijks geklasseerd aan de hand van de behaalde resultaten op door de
LTC Kleiduiven goedgekeurde wedstrijden, behalve in de disciplines Kleiduivenparcours
en Kleiduivenparcours Compact.

5.2

Voor de disciplines Kleiduivenparcours en Kleiduivenparcours Compact worden de
wedstrijden verschoten volgens een dagklassement.

5.3

Een dagklassement wil zeggen dat de deelnemers ongeklasseerd aan een wedstrijd
aanvangen en vervolgens, op basis van de scores na een nader te bepalen aantal rondes,
worden ingedeeld in enige klasse.

5.4

De LTC Kleiduiven kan open wedstrijden tevens aanwijzen als klasseringswedstrijden.

5.5

Uitsluitend de door de (wedstrijd)secretariaten van de organiserende verenigingen
opgegeven resultaten zullen worden verwerkt en hiervoor zijn speciale formulieren
beschikbaar, te verkrijgen via de LTC Kleiduiven.

5.6

De klasseringnormen per discipline zullen jaarlijks door de LTC Kleiduiven bekend
worden gemaakt.

Hoofdstuk 6 – Rangschikking en finale
6.1

De rangschikking in de klassen wordt bepaald door de resultaten van de reguliere
wedstrijd en bij gelijke scores voor de eerste drie (3) plaatsen in een klasse vindt een
shoot-off plaats.

6.2

Als de schutters tot de deelnemers aan de finale behoren, te weten de zes (6) schutters
met de hoogste scores per categorie, zullen de resultaten van de finale beslissend zijn.
Mochten ook dan de scores gelijk zijn, dan volgt een shoot-off.

6.3

De finale van een Nederlandse Kampioenschap wordt te allen tijde in categorieën
verschoten en daarvoor zijn de volgende categorieën van toepassing:
- Junioren-dames
- Junioren-heren
- Senioren-dames
- Senioren-heren

6.4

Voor de Nederlandse Kampioenschappen in de volgende disciplines moet een finale
worden georganiseerd:
- Automatic Trap
- Double Trap
- Olympisch Skeet
- Olympisch Trap
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6.5

Voor die disciplines waarin geen finale moet worden georganiseerd, staat het de
wedstrijdleiding vrij om wel een finale te houden.

6.6

Op Klasseringswedstrijden en Districtskampioenschappen mogen finales worden
geschoten waarbij de rondes worden ingedeeld vanuit verschillende categorieën, wanneer
het aantal deelnemers per categorie te klein is om een volwaardige finale te organiseren.

Hoofdstuk 7 - Verenigingsteams
7.1

Op de in aanmerking komende Nederlandse Kampioenschappen kan een bij de KNSA
aangesloten vereniging deelnemen met maximaal vier (4) teams van drie (3) schutters,
ongeacht de categorie.

7.2

Voorwaarden voor de samenstelling van verenigingsteams:

7.2.1

de schutter dient lid te zijn van de vereniging waarvoor hij of zij uitkomt.

7.2.2

de schutter dient over een geldige KNSA-licentie te beschikken.

7.3

De verenigingen kunnen, bij voorkeur via e-mail, hun team(s) aanmelden bij de LTC
Kleiduiven onder vermelding van:
- naam van de vereniging;
- nummer waaronder de vereniging is aangesloten bij de KNSA;
- naam, adres, postcode en woonplaats, KNSA-licentienummer en de geboortedatum van
iedere schutter (inclusief eventuele reserve-schutters);
- naam en functie van het bestuurslid dat de aanmelding verzorgt;
- (eventueel) naam van de trainer of teamleider

7.4

De scores van de schutters van een team worden samengeteld voor de bepaling van de
totaalscore van een team.

7.5

Indien twee (2) of meer teams dezelfde scores hebben voor de eerste drie (3) plaatsen,
moet de stand worden beslist door de gezamenlijke score van de teamleden in de laatste
ronde, daarna de voorlaatste ronde, enzovoorts, totdat er uitsluitsel is.

7.6

Door de LTC Kleiduiven wordt eremetaal beschikbaar gesteld voor de plaatsen 1 tot en
met 3 en het team met de hoogste score ontvangt de wisselbokaal in de desbetreffende
discipline voor één jaar.
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Hoofdstuk 8 - Klasseringswedstrijden
8.1

Jaarlijks kan een vereniging een aanmelding doen bij de LTC Kleiduiven om één of
meerdere wedstrijden, in welke discipline dan ook, op te laten nemen in de KNSAwedstrijdkalender. Dat kan via de op het bondsbureau verkrijgbare formulieren, per
gewone brief en/of per e-mail.

8.2

Uiterlijk medio oktober van ieder jaar dienen die aanmeldingen door de LTC Kleiduiven
ontvangen te zijn.

8.3

Indien er geen speciale vermeldingen bij een in de KNSA-wedstrijdkalender opgenomen
wedstrijd staan, dient de wedstrijd in ieder geval te voldoen aan de volgende
voorwaarden:
a.
b.
c.
d.
e.

een klasse en/of categorie instellen bij minimaal vier (4) deelnemers in de
desbetreffende klasse en/of categorie;
indelen in klassen volgens de klasseringslijst LTC Kleiduiven;
indien voor een klasse onvoldoende deelnemers zijn, indelen in de naasthogere
klasse;
indien voor een categorie onvoldoende deelnemers zijn, indelen in een andere
categorie en vervolgens in de klasse volgens de klasseringslijst LTC Kleiduiven;
ongeklasseerde schutters indelen na drie (3) rondes, waarbij één ronde uitgeloot
wordt

8.4

Indien een vereniging een wedstrijd wil houden op basis van dagklassement, moet dat
duidelijk in de uitnodiging vermeld worden, evenals de datum, of het tijdstip van uiterste
inschrijving.

8.5

Door de organiserende verenigingen dienen ten minste twee (2) prijzen ter beschikking te
worden gesteld in elke klasse en/of categorie, indien daarin wordt deelgenomen door
minimaal vier (4) schutters.

8.6

De organiserende verenigingen dienen binnen één (1) week na de wedstrijden de
uitslagen in te zenden aan het klasseringbureau LTC Kleiduiven door middel van de
speciaal hiervoor bestemde formulieren.
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Hoofdstuk 9 – Uitrusting en munitie
9.1

In afwijking van de ISSF- en FITASC-reglementen, is in alle genoemde
kleiduivendisciplines slechts het gebruik van een dubbelloops hagelgeweer toegestaan, bij
voorkeur in de uitvoering superposé en met een enkel, selectief, trekkersysteem. Het
maximaal toegestane kaliber is 12.

9.2

In afwijking van de ISSF- en FITASC-reglementen, mogen in alle genoemde kleiduivendisciplines alleen patronen met staalhagel gebruikt worden, waarbij per discipline de
volgende waarden niet mogen worden overschreden:
-

9.3

Automatic Trap, Double Trap, Kleiduivenparcours, Kleiduivenparcours
Compact, Olympisch Trap en Sporting Trap: maximaal 28 gram en maximaal
hagelnummer 5 (tolerantie conform ISSF)
Olympisch Skeet: maximaal 24 gram en maximaal hagelnummer 7 (tolerantie
conform ISSF)
Sporting Skeet: maximaal 28 gram en maximaal hagelnummer 7 (tolerantie
conform ISSF)

Indien op een schietbaan het gebruik van loodhagel is toegestaan, dient deze te voldoen
aan de voorwaarden overeenkomstig de ISSF-reglementen voor munitie. Deze bepaling
geldt uitsluitend voor schutters aan wie ontheffing is verleend voor het gebruik van
loodhagel.

Hoofdstuk 10 – Specifieke regels voor zowel Sporting Skeet als Sporting Trap
10.1

Op het schietvest moet een strip aangebracht te zijn conform de ISSF-reglementen,
rechts voor een rechtse schutter, links voor een linkse schutter. Dit geldt zowel voor
Sporting Skeet als voor Sporting Trap in verband met het feit, dat er in beide disciplines
niet geschouderd mag worden voor de duif/duiven zichtbaar is/zijn.

10.2

De onderkant van de kolf bevindt zich tijdens de afroep op of onder deze strip en moet
contact met het lichaam maken.

10.3

De duif/duiven wordt/worden bij Sporting Skeet en bij Sporting Trap direct na afroep
gepresenteerd.

10.4

Weigert bij een enkele duif het tweede schot, dan wordt een nieuwe duif geworpen en
moet met het eerste schot de duif met opzet worden gemist en met het tweede schot de
duif beschoten. Indien de duif met het eerste schot wordt geraakt, dan wordt dat als een
misser genoteerd.

10.5

Het aantal duiven bij een wedstrijd in de disciplines Sporting Skeet en Sporting Trap
bedraagt 100 duiven. Er mag een finale geschoten worden; een en ander ter beoordeling
van de wedstrijdleiding.
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10.6

Indien er na de reguliere wedstrijd gelijke scores zijn voor de plaatsen 1 tot en met 3, zal
de uiteindelijke rangschikking uitgemaakt worden middels een shoot-off en wel als volgt:
a.
b.

10.7

Bij Sporting Skeet: Doubletten op post 2 (twee)
Bij Sporting Trap : Conform de ISSF-reglementen

Bij Sporting Trap, mag er tijdens de shoot-off en een eventuele finale maar één (1)
patroon per post geladen worden.

Hoofdstuk 11 - Specifieke regels voor Sporting Skeet
11.1

Inrichting van de baan voor Sporting Skeet is conform de reglementen voor Olympisch
Skeet van de ISSF. Echter bij Sporting Skeet bedraagt de vluchtafstand van de duiven 60
- 65 meter.

11.2

Een ronde Sporting Skeet bestaat uit 25 duiven, verdeeld over de posten 1 tot en met 7
in de volgorde:
post 1: enkel hoog, enkel laag, doublet hoog/laag;
post 2: enkel hoog, enkel laag, doublet hoog/laag;
post 3: enkel hoog, enkel laag;
post 4: enkel hoog, enkel laag;
post 5: enkel hoog, enkel laag, doublet laag/hoog;
post 6: enkel hoog, enkel laag, doublet laag/hoog;
post 7: enkel hoog, enkel laag, doublet laag/hoog, enkel laag.

11.3

Bij Sporting Skeet mag, in tegenstelling tot Olympisch Skeet, tweemaal op de enkele
duiven worden geschoten.

11.4

Bij een doublet mag niet tweemaal op dezelfde duif geschoten worden en gelden dezelfde
regels als bij Olympisch Skeet van de ISSF voor wat betreft No-Bird situaties.

Hoofdstuk 12 - Specifieke regels voor Sporting Trap
12.1

Sporting Trap kan worden geschoten worden op een Automatic- of een Olympisch
Trap-baan, waarbij de volgende kenmerken in acht dienen te worden genomen:
-

De vluchtafstand is bij rustig weer 65 - 70 meter, bij een werphoek van circa 30
graden;
De gemiddelde hoogte van de door de duif te volgen baan is 2,5 meter, maar de
hoogte op 10 meter voor de werpmachine(s) mag niet minder dan 1,5 meter en
niet meer dan 3,5 meter bedragen;
De duiven worden in verschillende zijdelingse richtingen geworpen met een
maximale hoek van 45 graden links en rechts van de baan-as;
De 5 schietposten liggen op een radius van 11 meter achter de werpmachine(s),
waarbij de hartafstand tussen de tegels minimaal 3,0 meter en maximaal 3,3 meter
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-

is;
De volgorde en wijze van schieten is conform de ISSF-reglementen voor
Olympisch Trap, maar bij Sporting Trap mag pas geschouderd worden als de duif
zichtbaar is

12.2

Sporting Trap kan worden geschoten op een Olympisch Trap-baan indien er zodanige
aanpassingen zijn gedaan, dat de baan voldoet aan de hierboven gestelde regel. In de
praktijk wil dat zeggen, dat machine 8 vervangen moet worden door een Automatic Trapmachine.

12.3

Lay out Sporting Trap-baan

Hoofdstuk 13 - Slotbepalingen
13.1

Als er een verschillende uitleg wordt gegeven aan een Hoofdstuk in een door de KNSA
uitgegeven vertaling van de ISSF-reglementen, dan is het gestelde in de originele,
Engelstalige ISSF-uitgave bindend.

13.2

Als er een verschillende uitleg wordt gegeven aan een Hoofdstuk in een door de KNSA
uitgegeven vertaling van de FITASC-reglementen, dan is het gestelde in de originele,
Franstalige FITASC-uitgave bindend.

13.3

In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de LTC Kleiduiven.
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