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Interne competitie 2023. 

 

 
In overeenstemming met de vigerende CWM dient de aanvrager van een 
verlof, of een verlofhouder aantoonbaar de schietsport in wedstrijdverband te 
beoefenen.  
Op grond van die bepaling, zijn schietsportverenigingen verplicht hun leden 
een interne competitie in enige door de KNSA gereglementeerde of erkende 
discipline aan te bieden.  
De deelname aan deze interne competitie is vijf (5) keer per kalenderjaar en 
verplicht voor verlofhouders of aanvragers van een verlof.  
De schietsportvereniging dient deelname aan deze interne competitie, door 
middel van een registratie, te controleren. 
Deelname aan de interne competitie is niet verplicht voor leden van een 
schietsportvereniging die zijn opgenomen in een of meerdere ranking-
overzichten van de KNSA, in overeenstemming met het Ranking-reglement, 
als onderdeel van het Schiet- en Wedstrijdreglement deel I, hoofdstuk 21. 
Indien een lid van een schietsport-vereniging reeds aan de verplichte 
competitiedeelname bij een andere bij de KNSA aangesloten vereniging 
voldoet, zal de betrokkene dat ten genoegen van het verenigingsbestuur met 
een verklaring of anderszins moeten aantonen. 

Het bestuur wil u graag het volgende onder uw aandacht brengen. Zoals u nu 
hebt kunnen lezen is het voor alle leden van een schietsportvereniging die 
een verlof hebben of deze hebben aangevraagd en niet zijn opgenomen in 
een KNSA Ranking, verplicht om deel te nemen aan een intern 
georganiseerde competitie, afgekort tot IC. 

Wanneer leden zich hieraan onttrekken kan de KNSA besluiten de vereniging 
niet meer certificeren.     

Daarom kan SV Berkenhorst leden die aan het einde van het betreffende jaar 
niet voldaan hebben aan deze wettelijke, deelname aan een IC, mogelijk 
schorsen bij de vereniging en KNSA.                                                                                                                              

Uiteraard is het de vereniging er aan alles gelegen dit niet zo ver te laten 
komen en u alle kansen te bieden om te kunnen voldoen aan deze wettelijke 
eis. 

 

 



 

 

 

 

 

Regels deelname Interne Competitie: 

-U doet mee door in het lopende jaar 5 wedstrijdschijven te schieten in een 

(1) zelfde discipline. 

-Voor zover de schietinrichting het toelaat wordt er geschoten volgens de     
KNSA Olympische disciplines. 
 
Per discipline zijn de volgende regels per wedstrijdschijf van toepassing: 
KKP/R :10 schoten, staand. 25 mtr 
GKP/R :10 schoten, staand. 25 mtr 
KKG  :10 schoten, zittend, vrijehand 50 mtr ( niet opgelegd !) 
GKG  :10 schoten, zittend, vrijehand 100 mtr ( niet opgelegd ! ) 
GKG  :10 schoten, zittend, 100 mtr opgelegd ( tenminste kaliber .222) 

Op karabijnschijf. 
Wapen alleen aan de voorzijde ondersteund met voorsteunen of 
zandzak. Achterzijde van het wapen (de kolf) mag alleen 
ondersteund worden met de vuist of arm zonder handschoen en 
dus niet op een vast voorwerp.  

GKG/Iron :10 schoten, zittend, 100 mtr vrijehand ( tenminste kaliber .222) 
  Het wapen heeft geen optische richtmiddelen. 
 

-De 5 wedstrijdschijven mogen niet gecombineerd worden met een IC 

geschoten bij een andere schietvereniging. 

-Er mogen per deelnemer maximaal 5 wedstrijdkaarten per discipline worden 

geschoten. 

-Er kan per discipline maar een (1) kaart per dag/datum worden geschoten. 

-Deelname aan de IC is tot aan de laatste openingsdag van het lopende jaar. 

-De wedstrijden voldoen voor zover mogelijk aan het KNSA/ISSF reglement. 

 

 

 

 

 

 

-U meld zich aan bij de verantwoordelijke baancommandant. 

U ontvangt een gemarkeerde wedstrijdschijf met het kenmerk van de 

gekozen discipline en de datum waarop U schiet. 



De baancommandant noteert op de schijf uw naam en lidnummer, de datum 

en de discipline (bv GKG opgelegd) zodat deze later in geval van een dispuut 

te herleiden zijn. De munitie is voor uw eigen rekening 

-Schijf inleveren 

Direct na afloop van uw schietbeurt levert u de schijf weer in bij de 

baancommandant. De baancommandant verzameld de schijven en worden 

door het telbureau  bewaard tot na het einde van de competitie. Mocht er een 

twijfelachtig schot zijn, dan wordt dit beoordeeld door de jury. Wanneer U de  

treffers manipuleert  of bij andere manieren van misleiding wordt dit als 0 

geteld. 

-Score/Ranking 

De score of ranking lijst wordt iedere 4 weken of, zodra er meer dan 25 

deelnemers geschoten hebben op het mededelingenbord in de hal van het 

horecagebouw geplaatst. 

 

-Ontheffingsmogelijkheid 

In de volgende gevallen kunt u bij het bestuur een ontheffing aanvragen voor 
deelname aan de interne competitie:  
 

-Indien u schriftelijk verklaart dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest de 
5 wedstrijden in één discipline in één competitie-jaar te verschieten (bijv. 
langdurige ziekte of verblijf in het buitenland)  
 
De ontheffingsaanvraag dient, met opgaaf van reden, zo vroeg mogelijk in 
het competitie-jaar doch uiterlijk op 1 Juni van het betreffende competitiejaar 
bij het bestuur te zijn aangevraagd schriftelijk of per e-mail. Het bestuur zal 
dan zo spoedig mogelijk een besluit nemen en op uw aanvraag reageren.  
Het bestuur kan ook op eigen initiatief besluiten een ontheffing te verlenen. 
 
 
1-1-2023 
 
Het Bestuur 
 


