
 
 

 

 
VSK vzw   -   Boomgaardstraat 22 bus 7, 2600 Berchem   -    03 286 07 25   -   Fax 03 286 07 26   -   e-mail: vsk@sportschieten.be  

www.sportschieten.be  -  Ondernemingsnr. 436 786 644 

 
REGLEMENT 10m LUCHTPISTOOL en 10m LUCHTGEWEER met schietsteun 

 
1.0 Algemeen 
 
1.1 Onderhavig reglement is van toepassing voor alle categorieën HEREN vanaf de leeftijd van 50 jaar en  
      DAMES vanaf de leeftijd van 50 jaar. 
 
1.2 Alle bepalingen van de ISSF Regels en Reglementen zijn van toepassing, uitgezonderd deze in verband 
      met de steun van het wapen. 
 
2.0 10m Luchtgeweer 
 
2.1 Het geweer mag de schietsteun enkel raken binnen een afstand van 20 cm van het voorhout, gemeten 
      vanaf de zijde van de loopmond. 

 
                                                                                                                         20 cm 
 
2.2 De vrije hand mag het geweer niet raken voorbij de schietsteun. 
 
2.3 Geen enkel lichaamsdeel mag de schietsteun of de schiettafel raken of vasthouden.  
 
3.0 10m Luchtpistool 
 
3.1 Het pistool mag de schietsteun enkel raken met de onderzijde van de kolf.  
 

 
 
 
3.2 Geen enkel lichaamsdeel mag de schietsteun of de schiettafel raken.en de vrije hand mag niet boven de 
      gordel worden gehouden of geplaatst,  
 
4.0 Afmetingen en bepalingen voor de schietsteun 
 
4.1 Onderhavige afmetingen en bepalingen zijn geldig voor alle geweer- en pistoolsteunen.   
 
4.2.1 Schietsteun op de schiettafel 
          
         De schietsteun moet verplaatsbaar zijn en mag niet meer dan drie (3) steunpunten op de schiettafel  
         hebben.  De afstand tussen de steunpunten mag niet meer zijn dan 30 cm, gemeten vanuit elk steunpunt       
         en mag geen grondvlak hebben van meer dan 30 cm x 30 cm. 
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Met de steun van de Vlaamse Gemeenschap  
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4.2.3 Schietsteun op de grond 
 
         De schietsteun moet verplaatsbaar zijn en mag niet meer dan drie (3) steunpunten op de grond hebben.      
         De afstand tussen de steunpunten mag niet meer zijn dan 50 cm, gemeten vanuit elk steunpunt en mag    
         geen grondvlak hebben van meer dan 50 cm x 50 cm. 
 

 
                                                                                     50 cm 
 
4.3 De schietsteun mag vervaardigd zijn in rond buismateriaal van niet meer dan 30 mm diameter, of van 
      vierkant buismateriaal van niet meer dan 30 x 30 mm. 

  
4.4 Tussen de steunpunten en het raakvlak is elke uitvoering toegestaan voor zover die uitvoering in 
      overeenstemming is met de bepalingen van 4.3 
 
4.5 De schietsteun verzwaren is verboden. 
 
4.6 Het raakvlak met het wapen moet vervaardigd zijn uit rond buismateriaal met een maximale diameter van  
     30 mm en een maximale breedte van 100 mm en mag bekleed zijn met beschermingsmateriaal dat niet 
     samendrukbaar is. 
                                                                                      100 mm 
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4.7 Het raakvlak, noch het wapen, mogen voorzien zijn of bewerkt worden met materialen of substanties die  
      de beweging van het wapen afremmen of verhinderen. 
 
4.8 Het gebruik van een persoonlijke schietsteun is toegelaten, behalve wanneer de inrichter van de wedstrijd 
      schietsteunen ter beschikking stelt. 
  
5.0 Wedstrijdregels 
 
5.1 Een wedstrijd 10m luchtgeweer of –pistool “opgelegd” omvat voor alle categorieën 30 wedstrijdschoten in 
      staande houding, in een tijd van 45 minuten, voorafgegaan door een onbeperkt aantal proefschoten in 15    
      minuten. 
 
5.2 Gelijke scores worden opgeheven door het hoogst aantal tienen, negens, achten en zo verder.  Is de  
      gelijkheid nog niet opgeheven, wordt voor de eerste tot de vijfde plaats het aantal binnentienen in  
      aanmerking genomen. 
 


