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Deel 1. DISCIPLINES, REGLEMENT & SPORTCOMITE 
 
1.1. DISCIPLINES 

 
1.1.1. Dit reglement beschrijft de modaliteiten van de schietwedstrijden ingericht 

onder toezicht van de N.U.K.B. 
 
Hieronder vallen volgende disciplines: 

 
1.1.2. Internationale disciplines: 

➢ 10T: 10 meter Trophy (ook Match genaamd) 
➢ 30T: 30 meter Trophy (ook Match genaamd) 
➢ FIO: Field Outdoor (IR900 - IR600) 
➢ FII: Field indoor (18M) 

 
1.1.3. Nationale disciplines: 

➢ 6M: klassieke kruisboog op 6 meter (zonder diopter)  
➢ 10M: klassieke kruisboog op 10 meter (zonder diopter)  
➢ 10D: klassieke kruisboog op 10 meter (met diopter)  
➢ 20M: klassieke kruisboog op 20 meter 
➢ BAL: Balboog 

 
1.2. REGLEMENTEN 

 
1.2.1. Voor de internationale disciplines gelden de reglementen opgesteld door de 

internationale organisaties (bvb. IAU), tenzij er specifieke afwijkingen 
beschreven worden in dit reglement. 
Deze reglementen zijn op verzoek verkrijgbaar of te raadplegen op de 
website van de IAU (www.iau-crossbow.org/) of de website van WSCA voor 
bogen type “factory” (www.worldcrossbow.com/)  
 

1.2.2. Voor de balboog geldt het reglement opgesteld door de Balboogfederatie 
(NFBB). 
 

1.2.3. Voor de overige nationale disciplines gelden de punten van dit reglement. 
 

1.2.4. Dit reglement wordt opgesteld door het Sportcomité van de N.U.K.B. na een 
adviserende vergadering met de aangesloten verenigingen van L.U.K. en 
U.R.A. en is na goedkeuring door de Raad van Bestuur van de N.U.K.B. 
geldig voor de drie (3) volgende kalenderjaren. 

 
1.2.5. Het Sportcomité is gemachtigd wijzigingen aan de organisatiereglementen 

aan te brengen maar deze wijzigingen mogen het verloop van de aan gang 
zijnde competitie niet beïnvloeden. 
 

1.2.6. Deze aanpassingen zullen medegedeeld worden aan al de deelnemende 
verenigingen. 

  

http://www.iau-crossbow.org/
http://www.worldcrossbow.com/
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1.3. SPORTCOMITE 
 

1.3.1. Het Sportcomité van de N.U.K.B. wordt samengesteld volgens de 
modaliteiten bepaald in de statuten of huishoudelijk reglement van de 
N.U.K.B. en bestaat uit een afvaardiging, voorgesteld door de vleugels 
L.U.K. en U.R.A., en bekrachtigd door de Raad van Bestuur van de 
N.U.K.B. 

 
1.3.2. Het Sportcomité werkt autonoom en heeft bevoegdheid over alle sportieve 

aspecten van de N.U.K.B.; met uitzondering van de beroepsprocedure 
beschreven in 1.3.4. 
Dit omhelst o.a.: 
➢ opstellen en beheren van dit schietreglement 
➢ toezicht houden op de naleving van dit reglement 
➢ beslechten van eventuele geschillen 
➢ indien nodig toestaan van afwijkingen op dit reglement  
➢ opstellen van modaliteiten van de Belgische Kampioenschappen en 

andere wedstrijden ingericht onder toezicht van de N.U.K.B. 
➢ opstellen van de jaarlijkse officiële schietkalender 
➢ opstellen van uitslagen en klassementen van Belgische 

Kampioenschappen en andere wedstrijden ingericht onder toezicht van 
de N.U.K.B. 

 
1.3.3. Het Sportcomité is gemachtigd indien nodig wijzigingen aan dit 

schietreglement aan te brengen maar deze wijzigingen mogen het verloop 
van de aan gang zijnde competitie niet beïnvloeden. Deze wijzigingen 
moeten bekrachtigd worden door de Raad van Bestuur. 
Deze aanpassingen zullen medegedeeld worden aan al de deelnemende 
verenigingen. 

 
1.3.4. Tegen een beslissing van het Sportcomité kan alleen in beroep gegaan 

worden bij de Raad van Bestuur van de N.U.K.B.; dit moet schriftelijk en 
binnen 10 dagen na betekening van de beslissing door het Sportcomité. 

 
1.3.5. De N.U.K.B. en het Sportcomité in het bijzonder houden toezicht over 

volgende wedstrijden: 
➢ Wedstrijden tellende voor het Belgisch Kampioenschap 
➢ Internationale wedstrijden waaraan de N.U.K.B. deelneemt (bvb. 

interlands) 
➢ De Uniedag (wanneer deze gepland wordt) 
➢ Optioneel: andere schietmanifestaties 
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Deel 2. BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN 
 

2.1. MODALITEITEN EN KALENDER 
 

2.1.1. Het Sportcomité bepaalt jaarlijks voor aanvang van de schietcompetities de 
modaliteiten van het Belgisch kampioenschap voor elke discipline. 
Deze modaliteiten omvatten:  
➢ Wedstrijdvorm (1 dag of verschillende dagen) 
➢ Aantal proefschoten en geldende schoten per wedstrijd 
➢ Regels voor bepalen van de resultaten en klassementen 
➢ Facultatief: Verdeling der categorieën 
➢ Facultatief: Regels voor bepalen klassementen per ploeg 

 
2.1.2. Het Sportcomité zal elk jaar de wedstrijden toekennen aan aangesloten 

verenigingen bij L.U.K. en U.R.A. en stelt de kalender op van alle officiële 
wedstrijden, inclusief de uren van inschrijving. 

 
2.1.3. De modaliteiten voor de Belgische Kampioenschappen en officiële kalender 

worden door het Sportcomité minstens 1 maand voor de aanvang der 
competities overgemaakt aan alle aangesloten verenigingen bij L.U.K. en 
U.R.A. 
De modaliteiten voor andere wedstrijden worden minstens 1 maand voor 
die wedstrijd overgemaakt. 
 

2.2. DEELNAME 
 

2.2.1. Aan de wedstrijden ingericht onder toezicht van de N.U.K.B. mogen alleen 
ploegen of schutters deelnemen die aangesloten zijn bij de N.U.K.B. (L.U.K. 
+ U.R.A.). 
 

2.2.2. De minimum leeftijd voor deelname aan Belgische Kampioenschappen is 
16 jaar. Schutters jonger dan 16 jaar kunnen pas deelnemen indien zij via 
hun vleugel (L.U.K. of U.R.A.), hun vereniging of individueel voldoende 
verzekerd zijn. Minderjarigen moeten bij het schieten steeds vergezeld zijn 
van een volwassen begeleider. 
 

2.2.3. De schutter moet Belg zijn om als individuele schutter te worden 
gerangschikt. 
 

2.2.4. De ploegen mogen hoogstens 1 buitenlands lid van hun eigen vereniging 
opstellen, mits deze persoon minstens 3 jaar lid is van de N.U.K.B. (L.U.K. 
+ U.R.A.). 
 

2.2.5. Mogen individueel doch buiten de wedstrijd deelnemen aan het Belgische 
Kampioenschap, de schutters die beantwoorden aan de vereisten voorzien 
onder punt 2.2.4. Deze schutters bekomen geen medaille maar een ereprijs 
indien zij zich rangschikken bij de eerste drie van hun categorie. 
  

2.2.6. Door zijn deelname verbindt elke schutter er zich toe dit reglement te 
eerbiedigen. 
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2.3. INSCHRIJVEN EN AANMELDEN 
 

2.3.1. De inschrijvingen moeten gedaan worden, ofwel door de schutter zelf, ofwel 
door de ploegleider voor de aanwezige schutters. 
De schietbeurt wordt bepaald door de volgorde waarin de schutter zich 
persoonlijk bij de wedstrijdleiding aanmeldt. 
 

2.3.2. De schieting begint zodra een schutter vreemd aan de inrichtende 
vereniging aanwezig is. Schutters van de inrichtende vereniging moeten 
schieten in aanwezigheid van een vreemde schutter. 
 

2.3.3. Schutters die niet aanwezig zijn wanneer hun schietbeurt komt verliezen 
hun plaats in de rangorde. 
 

2.3.4. De ingeschreven schutter, maar afwezig een kwartier na het sluiten van de 
inschrijvingen, verliest het recht op deelname. Indien de schutter aan 
meerdere wedstrijden op dezelfde locatie deelneemt (bvb. 6M, 10M en 
10D) heeft de schutter recht op een pauze van maximaal 10 minuten tussen 
deze disciplines. 
 

2.4. INLEG, RETRIBUTIE, UITSLAGEN EN PRIJZEN 
 

2.4.1. De inleg en retributie voor de nationale wedstrijden zal bepaald worden 
door de Raad van Bestuur van de N.U.K.B. op voorstel van het 
Sportcomité. 
Onder inleg wordt verstaan wat de schutter aan de inrichtende vereniging 
moet betalen. 
Onder retributie wordt verstaan het deel van de inleg dat die vereniging aan 
de N.U.K.B. moet doorstorten. 
 

2.4.2. Deze retributie moet binnen de drie weken na het beëindigen van de 
wedstrijd door de inrichtende vereniging gestort worden op rekening van de 
N.U.K.B. 
 

2.4.3. De uitslagen moeten binnen de week na het beëindigen van de wedstrijd 
overgemaakt worden aan het Sportcomité. 
 

2.4.4. Bij niet naleven van bovenvermelde verplichtingen 2.4.2 of 2.4.3 zal een 
boete van €25,00 opgelegd worden aan de in gebreke zijnde vereniging. 
 

2.4.5. Het Sportcomité deelt de uitslagen mee aan de deelnemende verenigingen 
binnen de 3 weken na het beëindigen van iedere wedstrijd. 
 

2.4.6. De prijzen van deze wedstrijden worden uitgereikt op het einde van het 
schuttersjaar, volgens de modaliteiten bepaald door het Sportcomité. (zie 
2.1) 
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2.5. KONTROLE EN KLACHTEN 
 

2.5.1. De schutter moet zijn blazoenen kunnen inzien. Dit wordt slechts 
toegestaan aan de controletafel bij het aftekenen van het controleblad of 
griffieblad. 
Voor de 20M wordt het controleblad afgetekend; voor de 6M, 10M en 10D 
wordt het griffieblad afgetekend. 
 

2.5.2. Klachten betreffende inbreuken op het schietreglement dienen onmiddellijk 
en/of uiterlijk een half uur na het beëindigen van de wedstrijd schriftelijk bij 
het inrichtende bestuur ingediend te worden. Deze klachten worden zo 
spoedig mogelijk aan het Sportcomité overgemaakt. 
 

2.5.3. Alle opmerkingen of klachten in verband met de uitslagen dienen schriftelijk 
binnen de 3 weken na ontvangst aan het Sportcomité overgemaakt. Na 
deze periode zal er geen enkele klacht meer aanvaard worden. 
 

2.5.4. In geval van klacht, in verband met zijn uitslagen, zal een borg van €5,00 
samen met de schietkaarten geplaatst worden in een envelop gericht aan 
het Sportcomité. In geval van ongegrondheid van de klacht zal deze borg 
verbeurd verklaard worden en gestort op rekening van de N.U.K.B. 
 

2.6. DOPING 
 

2.6.1. Het gebruik van substanties en het aanwenden van middelen bestemd om 
op kunstmatige wijze het rendement van de kruisboogschutter te verhogen 
is verboden.  
 

2.6.2. De N.U.K.B. hanteert hiervoor de Code van het 
Wereldantidopingsagentschap WADA, alsook hun lijst van verboden 
middelen en technieken. (zie www.wada-ama.org). Zoals de IAU, volgen wij 
de richtlijnen met betrekking tot de internationale schietsport federatie ISSF. 
 

2.6.3. De N.U.K.B. aanvaardt de controle door bevoegde internationale, nationale 
en regionale instanties; alsook de sancties die deze instanties aan 
individuele schutters opleggen. 
 

  

http://www.wada-ama.org/


 

Schietreglement N.U.K.B. (2022-2024) Pagina 7 van 15 

 

2.7. SANCTIES 
 

2.7.1. Inbreuken op de reglementen inzake wapen, kledij en houding van de 
schutters (zie 3.1.  , 3.2. en 3.3.) worden bestraft met de onmiddellijke 
uitsluiting uit de wedstrijd; het inleggeld wordt verbeurd verklaard.  
Deze beslissing wordt genomen door de inrichtende vereniging. 
 

2.7.2. De schutter die zich laat vervangen zonder toelating, alsook hij die hem 
vervangt, worden uitgesloten en hun inleg verbeurd verklaard. 
 

2.7.3. De schutter die andere schutters stoort door luidruchtige opmerkingen of 
dergelijke kan uitgesloten worden voor de wedstrijd en zijn inleg verbeurd 
verklaard. 
 

2.7.4. De overtreders op inbreuken op de antidoping Code van WADA, worden 
gestraft volgens de sancties van de bevoegde instanties, met een minimum 
van: 
➢ 1ste inbreuk: uitsluiting uit de wedstrijd en 1 maand schorsing; 
➢ 2de inbreuk: uitsluiting uit de wedstrijd en 3 maanden schorsing; 
➢ 3de inbreuk: definitieve schorsing. 

 

2.8. OPMERKINGEN 
 

2.8.1. Alle punten in Deel 3 en Deel 4 zijn van toepassing op de Belgische 
Kampioenschappen. 
 

2.9. GESCHILLEN 
 

2.9.1. Gebeurlijke geschillen worden beslecht door het Sportcomité. 
  



 

Schietreglement N.U.K.B. (2022-2024) Pagina 8 van 15 

 

Deel 3. HET SCHIETEN 
 

3.1. WAPEN EN PIJL 
 

3.1.1. Naargelang de aard van de schietingen dient onderscheid gemaakt te 
worden tussen de verschillende kruisbogen 
 

3.1.2. 6M – 10M: Alle traditioneel gebouwde horizontale balans - of kolfkruisbogen 
zijn toegelaten mits in acht name van volgende regels: Het wapen mag niet 
met diopter uitgerust zijn; enkel een volle korrel of staafje (ev. lichtgevend) 
of een doorboord plaatje van maximum 2 mm dikte zijn toegelaten. 
 

3.1.3. 10D – 20M: Alle traditioneel gebouwde horizontale balans - of 
kolfkruisbogen zijn toegelaten, mits in acht name van volgende regels: 
Vizier naar goeddunken; diopter of open vizier en eventueel een tunnel 
doch geen optische instrumenten; de buik van de pijl mag niet zichtbaar zijn 
door de diopter; correctielenzen voor de ogen mogen niet op het wapen 
worden aangebracht, maar het is wel toegelaten ze als brilglazen te dragen. 
Niet corrigerende, getinte lenzen zijn wel op het wapen toegelaten maar zij 
moeten zo bevestigd worden dat ze op ieder tijdstip door de wedstrijdleiding 
kunnen nagekeken worden. 
 

3.1.4. De maximum vizierlengte bedraagt 90 cm, te meten van niet gespannen 
pees tot vizierkorrel. 
 

3.1.5. Waterpas of slee is niet toegelaten. 
 

3.1.6. Eenvoudige of tweevoudige trekker (versneller) zijn toegelaten. 
 

3.1.7. Pijl: de punt moet scherp en op een lengte van minimum 30 mm conisch 
zijn. De vorm van de punt moet een eenduidige uitmaak van de geschoten 
pijl mogelijk maken. 
Er mag geen enkel merkteken op de pijl aangebracht worden met het doel 
het bepalen van de richtlijn te vergemakkelijken. 
 

3.1.8. Er mag tevens geen enkel merkteken op het wapen aangebracht worden 
met het doel het richten te vergemakkelijken. 
 

3.2. KLEDIJ 
 

3.2.1. Het wapen moet volledig zichtbaar zijn. 
 

3.2.2. De kledij van de schutter moet steeds een controle van de wijze van 
aanleggen toelaten zonder dat de schutter tijdens het schieten daardoor 
gehinderd wordt. 
 

3.2.3. Specifieke schietkledij moet voldoen aan de voorschriften van de IAU, die 
momenteel op zijn beurt verwijst naar de voorschriften van de international 
schietsport federatie (ISSF: www.issf-sports.org). 
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3.3. HOUDING VAN DE SCHUTTER 
 

3.3.1. Er wordt steeds in staande houding geschoten, de schutter zal als enige 
steun zijn lichaam hebben en moet vrij staan van elk ander steunpunt; het 
Sportcomité kan uitzonderingen voorzien voor mindervaliden; ieder geval 
zal afzonderlijk beoordeeld worden. 
 

3.3.2. In geval een mindervalide wil deelnemen aan de wedstrijd moet eerst het 
Sportcomité verwittigd worden. Ook het bestuur van de inrichtende 
vereniging moet op de hoogte gesteld worden dat een schutter gebruik 
wenst te maken van een aangepaste houding, in het gegeven geval van 
voorzieningen (voorbeeld: het ter beschikking stellen van een taboeret). 
 

3.3.3. Disciplines 6M-10M-10D-20M-10T-30T: De schutter moet met beide voeten 
buiten de afstandsgrens staan, zoals vastgesteld in punt 3.4.3. De voorste 
voet mag echter niet meer dan 30 cm voorbij die afstandsgrens staan. 
Disciplines FII en FIO: De schutter moet één voet voor en één voet achter 
de afstandsgrens staan.  
 

3.3.4. De schutter mag desnoods een rechte lijn, evenwijdig aan de afstandslijn, 
aanbrengen. Deze merken moeten evenwel verwijderd worden na het 
beëindigen van zijn schietbeurt. 
 

3.3.5. De schutter mag slechts geholpen worden voor wat betreft het opspannen 
en het op de schouder leggen van de kruisboog, elke andere handeling is 
verboden. 
 

3.4. SCHIETINSTALLATIE 
 

3.4.1. De schietstand zal zo ingericht zijn dat de schutters elkaar niet hinderen en 
geen gevaar voor de medeschutters opleveren. De middelpunten van de 
schietschijven bevinden zich op minimum 80 cm van elkaar. 
 

3.4.2. De afstand tussen de doelen en de schutter bedraagt respectievelijk 6, 10 
en 20 meter van de buitenste lijn van de daartoe aangebrachte 
onverplaatsbare plank of streep tot aan de loodlijn uit de roos, met een 
individuele tolerantie van maximum 20 cm voorbij de officiële afstand. 
 

3.4.3. De roos (middelpunt van het doel) zal aangebracht worden op volgende 
hoogte ten opzichte van de standplaats van de schutter: voor de  
➢ 6M: tussen 1,40m en 1,50m  
➢ 10M – 10D: tussen 1,15m en 1,25m 
➢ 20M: tussen 0,90m en 1,00m 

 
3.4.4. Indien in gesloten ruimte geschoten wordt zal de verlichting voor alle 

standplaatsen en gedurende de ganse wedstrijd dezelfde zijn met dien 
verstande dat de korrel duidelijk zichtbaar moet zijn. De inrichter zal ervoor 
zorgen dat de schutters niet door weerkaatsend of invallend licht gehinderd 
worden. De schietstand moet in zo een mate verlicht zijn dat het mogelijk is 
de diopter en korrel bij te regelen, op te spannen en de pijl op te leggen. 
 

3.4.5. Zo de standen in open lucht opgesteld zijn moet er voor gezorgd worden 
dat de schutters en hun bogen geen hinder van de weersomstandigheden 
ondervinden. 
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3.4.6. Teneinde het de schutters mogelijk te maken hun benodigdheden te 

plaatsen zullen tafels of dergelijke opgesteld worden op ongeveer 20 cm 
voor de afstandsgrens; zo mogelijk zal een stoel achter iedere schutter 
geplaatst worden en tevens een vrije ruimte tussen de schutters en 
toeschouwers voorzien, om het storen van de schutters te vermijden. De 
schutter moet zijn wapen kunnen opspannen zonder dat het wapen zou 
uitglijden op de grond. 
 

3.4.7. De wanden, gemetselde, houten of andere, waartegen de doelen zijn 
aangebracht moeten stevig zijn en mogen niet bewegen wanneer er op 
geschoten wordt; zij moeten minstens 2 meter hoog zijn. 
 

3.4.8. De voorzijde van de eventuele schietportalen zal op minstens 40 cm van de 
afstandsgrens staan. 
 

3.4.9. 6M – 10M – 10D: Om een wedstrijd van het Belgisch Kampioenschap te 
mogen inrichten, voorziet de inrichtende vereniging minstens 4 schietbanen 
op 6M en 4 schietbanen op 10M en 10MD gedurende minstens twee volle 
dagen (weekend of twee zondagen) in een overdekt lokaal. 
 

3.4.10. 20M: Om een wedstrijd van het Belgisch Kampioenschap te mogen 
inrichten, voorziet de inrichtende vereniging minstens 5 schietbanen (of 4 
automatische banen) gedurende minstens twee volle dagen (weekend of 
twee zondagen). 
 

3.4.11. Betreffende de infrastructuur, deze moet goedgekeurd worden door de 
verantwoordelijke voor de discipline (idem met de blokken). Wanneer een 
schietstand significante wijzigingen ondergaat (voor de schutter), moet dit 
gemeld worden en moet de verantwoordelijke de schietstand opnieuw 
goedkeuren. Indien er problemen zouden zijn met een specifieke 
schietstand moet dit aan het sportcomité gemeld worden en zal het 
sportcomité nagaan of er eventueel maatregelen genomen moeten worden.  
 

3.4.12. Het sportcomité mag afwijkingen op 3.4.9 en 3.4.10 toestaan. 
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3.5. DOELBLOKKEN 

 
3.5.1. De doelblokken zijn houten blokken welke allen even dik zijn. 

 
3.5.2. De doelblokken moeten zo geplaatst worden dat zij niet kunnen bewegen. 

 
3.5.3. 6M – 10M – 10D: De blokken moeten minstens 180 x 180 mm bedragen, 

met een witte achtergrond. 
 

3.5.4. 20M: De blokken moeten minstens 300 x 300 mm bedragen, met een witte 
achtergrond. 
 

3.5.5. De blokken moeten opgevuld zijn met een plastische stof (bvb. plasticine, 
plastiline of rubber); deze moeten effen of licht bolvormig zijn zodat de 
schietschijf het ganse oppervlak raakt. 
 

3.5.6. De doelblokken worden zodanig voorzien dat de pijl de achterzijde van de 
doelbak niet kan raken. 
 

3.5.7. De nodige schikkingen zullen getroffen worden opdat een pijl die uit het 
doel valt niet met de harde grond in aanraking zou komen. 
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3.6. SCHIETSCHIJVEN EN SCHOTEN 
 

3.6.1. De schietschijf wordt in het midden van het schietblok bevestigd, zonder 
visuele hinder of merkpunt voor de schutter te veroorzaken. 
 

3.6.2. Er wordt geschoten op door de N.U.K.B. erkende, officiële schietschijven. 
De indeling van de schijf hangt af van de discipline: 
 
6M 
➢ Roos: wit – 10 punten – 15 mm doorsnede 
➢ Zwarte zone: 9, 8 en 7 punten – 60 mm doorsnede; elke ring heeft een 

breedte van 7,5 mm. 
➢ Witte zone: 6 punten – 75 mm doorsnede; de ring heeft een breedte 

van 7,5 mm. 
 
10M  
➢ Roos: wit – 10 punten – 20 mm doorsnede 
➢ Zwarte zone: 9, 8 en 7 punten – 80 mm doorsnede; elke ring heeft een 

breedte van 10 mm. 
➢ Witte zone: 6 punten – 100 mm doorsnede; de ring heeft een breedte 

van 10 mm. 
 
10D 
➢ Roos: zwart – 10 punten – 18 mm doorsnede 
➢ Witte zone: van 9 tot 6 punten. 98 mm doorsnede; elke ring heeft een 

breedte van 10mm 
 
20M 
➢ Roos: 10 punten. Bestaat uit een zwart punt met daar rond een witte 

cirkel en een zwarte cirkel, de totale diameter bedraagt 30 mm. 
➢ Witte zone: van 9 tot (minstens) 6 punten; elke ring heeft een breedte 

van 15 mm. 
 

3.6.3. De punt van de pijl duidt de geschoten punten aan; wanneer de inslag van 
de punt van de pijl juist op een lijn inslaat wordt het voordeel aan de 
schutter toegekend.  
 

3.6.4. Elke geschoten pijl is een geldig schot. Elk schot buiten de volledige cirkel 
van 6 punten wordt geteld als 5 (vijf) punten. Dit geldt ook als de pijl niet in 
de eigen schietschijf terechtkomt. 
 

3.6.5. Het manipuleren van de schietkaarten door pijlentrekkers of schutters is 
beperkt tot het aanbrengen van de schietkaarten, het uittrekken van de pijl 
en het verwijderen van de schietkaart. Het manipuleren van de impact in  
de schietkaart is niet toegestaan. Enige uitzondering op het dichten van de 
impact in de schietkaart is wanneer op dezelfde kaart nog een schot moet 
gegeven worden. Na elk schot dient de inslag in de schietblok opgevuld of 
weggewerkt te worden. 
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3.6.6. Bij automatische schietbanen en wanneer de schutter niet zelf wenst zijn pijl 
te trekken en de schietkaart te vervangen, mag deze schutter een 
pijlentrekker van de organisator vragen, maar moet hij deze pijlentrekker 
voldoende plaats geven hiervoor. 
 
Bij individuele automatische doelen, die door de schutter zelf bediend 
worden, mag elke schutter op eigen ritme schieten en moet hij niet wachten 
om zijn blazoen terug te halen. 
Het toelaten (al dan niet onder bepaalde voorwaarden) om tijdens een 
reeks in te vallen of de schietbaan te verlaten, hangt af van diverse factoren 
in de schietbaan zelf (o.a. beschikbare plaats, verlichting etc.). Daarom is 
het aan de verantwoordelijke van het Sportcomité die moet beslissen of dit 
mag en eventueel onder welke voorwaarden (bvb. enkel wanneer er geen 
enkele schutter aan het mikken is). Het is steeds de bedoeling om schutters 
in wedstrijd niet te storen door het betreden of verlaten van de schietstand, 
maar tevens om de wedstrijden zo vlot mogelijk te laten verlopen.   
  

3.6.7. Tijdslimiet per schot: maximum 2 minuten; de schutter die de tijd 
overschrijdt krijgt een verwittiging; bij de tweede verwittiging: 2 punten 
aftrekken; na de tweede verwittiging wordt de schutter die daarna opnieuw 
buiten de tijdslimiet schiet uitgesloten. 
 
Indien de schietstand uitgerust is met een installatie voor de controle van de 
tijd, geldt volgende regel.  
De tijdslimiet van 2 minuten is dan als volgt ingedeeld: 
➢  Rode lamp uit: de klok begint te lopen 
➢  Na 1’30”: oranje lamp 
➢  Na 2’00”: rode lamp 
➢  de rode lamp wordt manueel ingeschakeld. 

 
3.6.8. Wanneer een schutter een reeks begint, moet men die ook afwerken binnen 

de opgelegde tijdsgrenzen. Enkel wapendefect (zie 3.7) of medische 
omstandigheden laten een schutter toe zijn reeks tijdelijk te onderbreken. 
 

3.6.9. Bij officiële wedstrijden gebeurt de uitmaak der schoten enkel aan de 
controletafel. 
 

3.6.10. Wanneer naast een selectiewedstrijd eveneens een vrije wedstrijd ingericht 
wordt moet de schutter die aan beide wedstrijden afzonderlijk wenst deel te 
nemen eerst aan de selectiewedstrijd deelnemen. 
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3.7. WAPENDEFECT 
 

3.7.1. Bij wapendefect moet de wedstrijdleiding onmiddellijk verwittigd worden 
door de schutter; de wedstrijdleiding zal het defect vaststellen. 
 

3.7.2. De tot op dat ogenblik geloste schoten zijn geldig. 
 

3.7.3. Bij vastgesteld defect wordt de reeks onderbroken en na herstelling bekomt 
de schutter 4 facultatieve proefschoten en zet vervolgens zijn reeks verder. 
 

3.7.4. In geval het defect zich voordoet gedurende de proefschoten herbegint de 
schutter zijn reeks proefschoten. 
 

3.7.5. Bij onzichtbaar defect, dat echter niet als defect zal erkend worden, moet de 
reeks zonder extra proefschoten beëindigd worden; het staat de schutter 
wel vrij van wapen te verwisselen. 
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Deel 4. ALGEMEENHEDEN 
 

4.1. TOEPASSING VAN HET REGLEMENT 
 

4.1.1. Door zijn deelname verbindt elke schutter er zich toe de voorziene 
reglementen te eerbiedigen. 
 

4.1.2. Door zijn deelname gaat de schutter akkoord met de publicatie van zijn 
resultaten. 
 

4.1.3. Elke vereniging wordt de plicht opgedragen een exemplaar in het 
Nederlands en in het Frans van deze reglementen ter plaatse ter 
beschikking te houden van de schutters en getuigen van de wedstrijd. 
 

4.1.4. Het Sportcomité en de organisator hebben steeds het recht noodzakelijke 
opmerkingen te maken aan de schutters, ook tijdens het schieten. 
 

4.1.5. Ieder lid van de regionale vleugels (L.U.K. en U.R.A.) wordt verondersteld 
deze reglementen te kennen. 
 

4.2. VERZEKERING EN AANSPRAKELIJKHEID 
 

4.2.1. Elke vereniging welke inrichter is van een wedstrijd moet gedekt zijn door 
een verzekeringspolis voor burgerlijke aansprakelijkheid van de inrichter en 
lichamelijke schade aan aanwezigen op de schietstand. 
 

4.2.2. In geen geval kan de Raad van Bestuur van de N.U.K.B. noch het 
Sportcomité aansprakelijk gesteld worden. Bij ongevallen belast de 
afgevaardigde van inrichtende vereniging zich met het aangeven en het 
opvolgen ervan. 
 

4.3. ANDERE 
 

4.3.1. Aan alle personen die onder invloed van drank verkeren of die door 
ongepaste opmerkingen de schutters zouden hinderen, zal de toegang tot 
de schietstand door de wedstrijdleiding ontzegd worden. 
 

4.3.2. Het is verboden alcoholische dranken te gebruiken op de schietstand. 
 

4.3.3. De wet op het rookverbod is van kracht op de schietstand. 
 
 
 
Opgesteld en goedgekeurd door het sportcomité N.U.K.B. op 28 augustus 
2021. 
 
 
Goedgekeurd door Bestuurorgaan N.U.K.B. op  
 


