Reglement Man versus Man:
DOELEN: aantal 4 : 3 stalen klapdoelen (diameter 18 centimeter) en
1 stalen Pepper (hoogte 100 cm en breedte 30 cm) Dit laatste doel is zodanig
opgesteld dat ze het andere overlapt: dwz het doel dat het laatste geraakt wordt ligt
bovenaan!
AFSTAND tussen schutter en doelen : 11 meter
De schutters staan naast mekaar (één links en één rechts). De schutter die eerst
wordt geloot start altijd aan de linkerkant.
Startpositie:
De wapens worden geladen met 6 patronen (pistolen doorgeladen, patroon in de
kamer veiligheid af; revolvers gewoon geladen, haan is NIET opgespannen).
De loop moet de balk op de tafel raken, vinger is langs de trekkerbeugel!
Op het fluitsignaal schieten de schutters hun respectieve doelen (3 klapdoelen en
één einddoel = pepper). De winnaar is de schutter wiens laatste doel (pepper)
onderaan ligt. Indien de schutters met 6 schoten al hun doelen NIET raken geldt het
aantal geraakte doelen om de winnaar te bepalen. De pepper MOET als laatste
geraakt worden, zoniet verliest men de manche. Indien de schutters een gelijk
aantal doelen raken (1, 2 of 3 klapdoelen) wordt diegene die het eerst de doelen
heeft geraakt als winnaar aangeduid. Bij twijfel zal de range officer advies vragen
aan de assistenten of videobeelden raadplegen, daarna zal HIJ een beslissing
nemen: winnaar aanduiden of een reshoot bevelen!
Tegen beslissingen van de range officers is GEEN beroep mogelijk!!!!
Er moeten minstens 2 manches gewonnen worden om door te stoten naar de
volgende ronde (best of 3). Enkel in beide finales wordt er geschoten naar een best
of 5 (minstens 3 manches winnen).

Categorieën:
OPEN: alle handvuurwapens vanaf kaliber 9 mm of .38 Spl uitgerust met optische
richtmiddelen en/of compensators
STANDAARD: alle handvuurwapens vanaf kaliber 9 mm of .38 Spl met open
richtmiddelen (korrel/keep) en geen compensator
MATCH LAST MAN STANDING:
De winnaar in Standaard mag naar keuze schieten met een standaard of een open
wapen! De winnaar in Open schiet uiteraard met een open wapen!
Opmerkingen:
Gebruik van Magnum kalibers is NIET toegestaan.
Enkel gemantelde of gecoate munitie
Oog en oorbescherming verplicht!

