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Welkomstwoord
Geachte sportschutters,
Het Landelijk Klasse Kampioenschap voor Luchtwapens heeft vanaf de invoering hiervan bewezen een goede ver
vanger te zijn voor het ‘oude’ N.K. Dat er behoefte is aan een dergelijk schietsportevenement vinden we telkens terug
in het aantal deelnemers hieraan. Niet alleen individueel maar ook in team verband is het mogelijk deel te nemen aan
het L.K.K. en tevens als team voor het N.K. Wat kan er nog mooier zijn om voor je vereniging als team een prestatie
te leveren op een Nederlands Kampioenschap voor teams.
Het is voor mij dan ook als voorzitter van s.v. Op de Korrel een groot voorrecht om u, in het jaar waarin wij ons 50
jarig jubileum vieren, te mogen uitnodigen om deel te nemen aan het Landelijk Klasse Kampioenschap voor Luchtwa
pens waaraan tevens het NK voor teams is verbonden.
Met de inzet van een groot aantal leden is het mogelijk om een dergelijk evenement te organiseren. Ik koester dan ook
de loyale medewerking van onze leden en hoop in het verlengde hiervan, dat u als gastschutter de prestatie kunt leve
ren waarvan u van te voren heeft gedroomd.
Voorzitter
Jan Volmeijer

maquettebouw
reclame-ontwerp
klein formaat zelfklevende teksten en logo`s
importeur van: - AutoGrav- digitale freesbanken

www.grootinhetkleine.nl
www.autograv.nl
info@grootinhetkleine.nl
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Organisatie
Nederlandse Kampioenschappen teams staand en de Landelijke Klasse Kampioenschappen luchtwapens, 10
meter staand en opgelegd K.N.S.A. 2012
Wedstrijdleiding

Jan Volmeijer
Frank Streng

Wedstrijdcommissie

Jan Volmeijer
Arno Brinkman
Martien de Klein
Henk Rensen
Frank Streng
Sjaak de Keijzer

Wapencontrole

Rinus Straaijer
………………..

Jury

Namens LTC LG: Jan van ’t Hof en Ben Sellies
Namens LTC LP: Tjerk van der Wal en
Namens S.V. Op de Korrel: Arno Brinkman en Sjaak de Keijzer

Accommodatie

S.V. Op de Korrel
Sportlaan 1e, Bemmel
Tel.: 0481-464753 (tijdens LKK/NK)

Home-page

www.svopdekorrel.nl

E-mail

lkk@svopdekorrel.nl

Postadres

S.V. Op de Korrel
Postbus 59
6680 AB Bemmel

Bankrekening

Rabobank Bemmel
15.49.50.653
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Inschrijving

Programma

Telefonisch met opgave van het aantal banen en de gewenste series, op de
hierna te noemen dagen, uitsluitend tussen 19.00 en 22.00 uur. Hierbij tevens
aangeven of er ook mindervalide schutters onder het aantal opgegeven schut
ters zitten.

vrijdag 11 mei
19.00 uur
21.00 uur
zaterdag 12 mei
10.00 uur
12.00 uur
14.00 uur
zondag 13 mei
10.00 uur
12.00 uur
14.00 uur
16.00 uur
maandag 14 mei
19.00 uur
21.00 uur
dinsdag 15 mei
19.00 uur
21.00 uur
woensdag 16 mei
19.00 uur
21.00 uur
donderdag 17 mei
09.00 uur
11.00 uur
13.00 uur
15.00 uur
17.00 uur
vrijdag 18 mei
09.00 uur
11.00 uur
13.00 uur
15.00 uur
17.00 uur
zaterdag 19 mei
10.00 uur
12.00 uur
14.00 uur
16.15 uur

Op dinsdag 10 april, woensdag 11 april en donderdag 12 april via telefoon
0481-464753
Alle schutters met een geldige schutterslicentie van 2012 mogen inschrijven
voor het LKK, ongeacht deelname aan AK en/of DK.
Voor het aantal telefonisch opgegeven deelnemers moet het geld overge
maakt worden naar de organisatie.
Na telefonische inschrijving dienen bijgevoegde aanmeldingsformulieren vol
ledig ingevuld en ondertekend zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk voor 20
april, ingezonden te worden aan:
S.V. Op de Korrel, Postbus 59, 6680 AB Bemmel.
Wilt u het(de) inschrijfformulier(en) digitaal ontvangen stuur dan een mail
aan: lkk@svopdekorrel.nl
Inschrijfgelden:
Voor senioren:
Voor junioren:
Voor één korps:

€ 8,50
€ 7,50
€ 8,50

Betaling:
Inschrijfgelden dienen voor aanvang van de kampioenschappen te zijn over
gemaakt op rekeningnummer: 15.49.50.653 van de Rabobank te Bemmel t.g.
v. SV Op de Korrel Bemmel onder vermelding van uw KNSA verenigings
nummer.
Indien er geen betaling heeft plaatsgevonden wordt er geen startkaart afge
geven.
Aansprakelijkheid
De organisatie is niet aansprakelijk voor vermissing en/of beschadiging aan
eigendommen van deelnemers en bezoekers en/of derden. Tevens is de orga
nisatie niet aansprakelijk voor toegebracht letsel aan deelnemers en/of bezoe
kers.
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Serie 1
Serie 2
Serie 3
Serie 4
Serie 5
Serie
Serie
Serie
Serie
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Serie 10
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Serie 21
Serie 22
Serie 23
Serie 24
Serie 25
Serie 26
Serie 27
Serie 28
Prijsuitreiking
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Informatie voor de schutter
Er wordt geschoten volgens de reglementen van de K.N.S.A. op elektronische banen van het merk Häring.
Schutters dienen zich een uur, doch minimaal 30 minuten voor aanvang van hun serie te melden bij het inschrijfbu
reau. Indien u uitkomt in een verenigingsteam dient u als lid van die vereniging ingeschreven te staan bij de K.N.S.A.
Licentie
Alleen op vertoon van een geldige schutterslicentie 2012 wordt een startkaart afgegeven.
(Vademecum voor de schietsport art. 49.3, 55.1 en 55.2 huishoudelijk reglement KNSA).
Art. 49.3
Een schutter, die ter plaatse geen geldige schutterslicentie kan overleggen, is van deelname aan een in Associatiever
band georganiseerde schietwedstrijd uitgesloten.
Art. 55.1
Aan door of onder auspiciën van de Associatie georganiseerde schietwedstrijden kan alleen worden deelgenomen
door schutters die in de zin van artikel 9 lid 1 sub d der statuten, in het bezit zijn van een geldige schutterslicentie.
Art. 55.2
Schutters in de zin van artikel 9, lid 1, dub d der Statuten, die niet over de Nederlandse nationaliteit beschikken, en
niet hun vaste woon- of verblijfplaats in Nederland hebben, kunnen uitsluitend buiten mededinging deelnemen aan de
in artikel 56 van dit reglement genoemde kampioenschappen en zij kunnen geen Nederlandse Records vestigen.
Uitslagen
Na afloop van elke serie ontvangt de schutter(ster) zo spoedig mogelijk de voorlopige uitslag van de door hem of haar
geschoten punten.De uitslagen worden na de wedstrijd bekend gemaakt op monitoren in de kantine.De definitieve uit
slag wordt aan de verenigingen waarvan schutters hebben deelgenomen toegezonden, terwijl tevens de definitieve uit
slag wordt bekend gemaakt op de website: www.svopdekorrel.nl .
Quotumplaatsen voor het N.K. op Papendal
Er zijn 3 quotumplaatsen te verdienen tijdens deze Landelijke Klasse Kampioenschappen uit de categorieën: heren,
dames, veteranen en junioren. Zij plaatsen zich automatisch voor de N.K. Luchtwapens 2012 in Papendal. Voor meer
informatie zie de Schietsport en de website van de K.N.S.A., ltc-lg.nl en ltcpistool.nl.

Wapen- en kledingcontrole
Alleen met de verkregen startkaart vindt kleding- en wapencontrole plaats. Let er op, dat uw uitrusting voldoet aan de
gestelde eisen zodat u niet voor verrassingen komt te staan.
Er dient rekening mee gehouden te worden, dat voorafgaande aan- en na de serie opnieuw een controle kan plaatsvin
den van wapen en kleding.
Er zal worden gecontroleerd op de cilinderleeftijd.
De afstand tussen de bovenzijde van de schietbroek tot aan het op het zitvak aangebrachte verstevigingstuk dient mi
nimaal 150 mm te bedragen. De deelnemers aan de NK 2011 en de AK’s 2011 en DK’s 2012 zijn tijdens deze wed
strijden van deze regel op de hoogte gesteld.
Afwijkingen op deze regelgeving worden tijdens de LKK 2012 voor de laatste keer gedoogd.
Sinds aanvang schietseizoen 2012 is het voor veteranen die in Nederlandse Luchtgeweer wedstrijden uitkomen
toegestaan om regelbaren optische middelen in hun diopter in te bouwen.
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Startprocedure
De schutters worden tijdig voor hun serie opgeroepen. Voor elke serie wordt door de wedstrijdleider het startsein ge
geven.
Proefschoten
Onbeperkt, doch slechts toegestaan voorafgaande aan het eerste wedstrijdschot. Tussentijds alleen in bijzondere ge
vallen en met toestemming van de wedstrijdleiding.
De hoogte van de schiettafels is 81 cm.
Munitie
Toegestaan zijn alleen 4,5 mm kogels van het model Diabolo met een platte voorkant.
Schiettijden
Voor 60 schoten: 1 uur en 45 minuten (incl. proefschoten)
Voor 40 schoten: 1 uur en 15 minuten (incl. proefschoten)

KNSA wedstrijdonderdelen LKK individueel luchtwapens
L.G. en L.P. Staand
Heren Hoofdklasse
Heren A-klasse
Heren B-klasse
Heren C-klasse
Heren D-klasse
Nieuwelingen
Dames Hoofdklasse
Dames A-klasse
Veteranen H-klasse
Veteranen A-klasse
Veteranen B-klasse
Junioren-A Heren
Junioren-A Dames
Junioren-B Heren
Junioren-B-Dames
Junioren-B Gemengd
Junioren-C Gemengd
L.G. en L.P. Opgelegd
Veteranen H-klasse
Veteranen A-klasse
Veteranen Gemengd
Junioren-C Gemengd
Junioren-D Gemengd
Gehandicapte schutters
SH1 Heren
SH1 Dames
SH2 Gemengd
SH3 Gemengd

LG/LP
LG/LP
LG/LP
LG/LP
LP
LG/LP
LG/LP
LG/LP
LG/LP
LG/LP
LP
LG/LP
LG/LP
LG
LG
LP
LG/LP

Aantal schoten
60 schoten
60 schoten
60 schoten
60 schoten
60 schoten
60 schoten; hoger dan licentienummer: 164263
40 schoten
40 schoten
40 schoten; 55 jaar of ouder
40 schoten; 55 jaar en ouder
40 schoten; 55 jaar en ouder
60 schoten; 18 t/m 20 jaar
40 schoten; 18 t/m 20 jaar
40 schoten; 15 t/m 17 jaar
40 schoten; 15 t/m 17 jaar
40 schoten; 15 t/m 17 jaar
40 schoten; 14 jaar en jonger

LG
LG
LP
LG/LP
LG/LP

40 schoten; 55 jaar of ouder
40 schoten; 55 jaar en ouder Voor de categorie-inde
40 schoten; 55 jaar en ouder ling is bepalend de leef
40 schoten; 13 en 14 jaar
tijd die de schutter be
40 schoten; 12 jaar en jonger reikt in het schietsei

LG/LP
LG/LP
LG
LG

60 schoten
40 schoten
60 schoten
60 schoten
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zoen 2012, dat loopt van
1 oktober 2011 tot en
met 30 september 2012.
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Uitleg LKK en NK voor teams luchtwapens 2012
1.Algemeen
Tijdens de Landelijke Klasse Kampioenschappen Luchtwapens worden door de teams die luchtgeweer/-pistool staand
schieten twee kampioenschappen gelijktijdig gehouden. Namelijk de Landelijke Klasse Kampioenschappen (LKK) en
de Nederlandse Kampioenschappen (NK).
Voor beide kampioenschappen kan de samenstelling van de teams afwijkend van elkaar zijn. Er is een apart inschrijf
formulier in kleur bijgevoegd waarop u de teams voor het NK dient op te geven.
De samenstelling van een team, ook tijdens meerdaagse wedstrijden, kan worden gewijzigd tot aan het moment dat de
eerste schutter van het team zijn/haar eerste wedstrijdschot lost.
2. Samenstelling teams LKK
De samenstelling van de teams die schieten voor de LKK is gebaseerd op de individuele klassering van de schutters
uit het team, ongeacht de categorie waarin deze schutters zijn ingedeeld. Dit houdt in dat alle ingeschreven teams
deelnemen aan het LKK teams.
De klasse waarin het team wordt ingedeeld is de klasse waarin de hoogst geklasseerde schutter van het team is inge
deeld.

In onderstaande tabel staan deze teams vermeld.
Luchtgeweer Staand
Heren Hoofdklasse
Heren A-klasse
Heren B-klasse
Heren C-klasse
Nieuwelingen
Dames Hoofdklasse
Dames A-klasse
Veteranen Hoofdklasse
Veteranen A-klasse
Junioren-A Heren
Junioren-A Dames
Junioren-B Heren
Junioren-B Dames
Junioren-C Gemengd

Luchtgeweer Opgelegd
Veteranen Hoofdklasse
Veteranen A-klasse
Junioren-C Gemengd
Junioren-D Gemengd
Luchtpistool Opgelegd
Veteranen
Junioren-C Gemengd
Junioren-D Gemengd
Gehandicapte schutters
SH1 Heren LG/LP
SH1 Dames LG/LP
SH2 Gemengd LG
SH3 Gemengd LG
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Luchtpistool Staand
Heren Hoofdklasse
Heren A-klasse
Heren B-klasse
Heren C-klasse
Heren D-klasse
Nieuwelingen
Dames Hoofdklasse
Dames A-klasse
Veteranen H-klasse
Veteranen A-klasse
Veteranen B-klasse
Junioren-A Heren
Junioren-A Dames
Junioren-B Gemengd
Junioren-C Gemengd
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3. Samenstelling teams NK
De samenstelling van de teams die schieten voor de N.K. is gebaseerd op de categorie van de individuele schutters.
Dus alleen teams die zijn samengesteld uit dezelfde categorie schieten mee voor de Nederlandse Kampioenschappen.
In onderstaande tabel staan deze teams vermeld.
Een schutter kan in 2 verschillende teams worden ingedeeld. Een team gebaseerd op categorie (NK) en een team ge
baseerd op klasse (LKK). Als een team in dezelfde samenstelling wordt ingeschreven voor zowel NK als LKK hoeft
er maar eenmaal inschrijfgeld te worden voldaan.
Een team (korps) Junioren bestaat uit drie schutters in dezelfde categorie.
Het N.K. Luchtwapens (LG en LP) Opgelegd individueel en teams vindt plaats bij S.V. Strijdlust te Huissen van 7 tot
en met 10 juni 2012.

Luchtgeweer staand
Heren
Dames
Veteranen
Junioren-A Heren
Junioren-A Dames
Junioren-B Heren
Junioren-B Dames
Junioren-C Gemengd

Luchtpistool staand
Heren
Dames
Veteranen
Junioren-A Heren
Junioren-A Dames
Junioren-B Gemengd
Junioren-C Gemengd

4. Eremetaal
Voor de LKK teams geldt de regelgeving van 1 op 3, dus 1 medaille bij 1-3 teams, 2 medailles bij 6 teams en 3 me
dailles bij een deelname groter dan 8 teams.
Voor de NK teams geldt de regelgeving van 3 medailles per categorie.
5. Prijsuitreiking
De prijsuitreiking van de LKK individueel en teams is direct na afloop van de laatste serie op zaterdag 19 mei 2012
rond 16.15 uur.
De prijsuitreiking van de NK teams zal plaatsvinden tijdens Schietsport Totaal, dat wordt gehouden op 29- en 30 juni
en 1 juli 2012 op Papendal in Arnhem.
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Willy Hillen
W.H. Schietsport Artikelen
Tel. 0544-487815

Eisenhowerstraat 4
7136 LV Zieuwent

www.whschietsport.nl
Importeur voor Nederland
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Port Betaald
Port Payé
Pays-Bas
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