REGLEMENT KFKPA
SPEED CHALLENGE
DOELEN: Luchtpistoolkaarten (afmetingen 17 x 17 cm) met zwarte center.
Deze worden geplaatst op verschillende hoogtes en verspreid over een
afstand van 3 meter. Ze worden van links naar rechts genummerd van 1 tot
en met 5.
AFSTAND: Tussen schutter en doelen is 15 meter
SCHIETHOUDING: Rechtstaande achter een tafel - keuze aan de schutter
om zijn/haar wapen te manipuleren met één of twee handen
STARTPOSITIE: Schutter start rechtstaande achter een tafel (vuurlijn)
Zijn/haar wapen is doorgeladen en wijst in een hoek van 45 % naar
beneden (eventueel een op de tafel geplaatste balk met de loop raken). De
vinger bevindt zich NIET op de trekker.
STARTSEIN EN TIJDREGISTRATIE: Het startsein wordt gegeven met een
elektronische timer die tevens het laatste schot registreert.
Op het startsein schiet de schutter van links naar rechts op de doelen
genummerd als 1, 3 en 5, waarna hij terugkeert naar doel 2 en tenslotte
naar doel 4. Dit wordt 5x herhaald.
PROCEDURE: Een volledige sessie bestaat uit 5 series van 5 patronen. De
tijden van de 5 series worden samengeteld. Indien men de zwarte center
van de kaart raakt wordt er één seconde van de tijd afgetrokken, echter
indien men de puntenzone volledig mist wordt er 5 seconden bijgeteld per

mis. Indien men de doelen in verkeerde volgorde schiet krijgt men een
straftijd van 10 seconden. Indien men start voor het beginsignaal : 5
seconden straftijd
STORINGEN: Enkel geldige storingen (zoals ketser en stovepipe) De
schutter mag de storing herstellen. De tijd wordt genoteerd waarna hij een
2e signaal krijgt om de reeks verder af te werken (de 2 tijden worden
daarna opgeteld om het resultaat voor de serie te verkrijgen)
CATEGORIEEN: 7 in totaal
a)

Revolver met standaard richtmiddelen en zonder compensator vanaf

kal. .38 Spl
b)

Pistool in kal. 22Lr (eventueel ook revolver in dat kaliber) met

standaard richtmiddelen en zonder compensator
c)

Open pistool in kal. 22Lr (eventueel ook revolver in dat kaliber) met

optische richtmiddelen en met compensator
d)

Pistool vanaf kal. 9mm Para met standaard richtmiddelen en zonder

compensator
e)

Open handvuurwapen (revolver of pistool) met optische richtmiddelen

en compensator vanaf kal.9mm Para/.38 Spl
f)

Schoudervuurwapen (repeteer : grendel, pomp of lever-action) met

richtmiddelen naar keuze vanaf kal..22 Lr (GEEN 30.30 of .223 Rem)
g)

Schoudervuurwapen (halfautomaat) met richtmiddelen naar keuze

vanaf kal..22 Lr tot maximaal 9 mm Para
COMPETITIE:
Er worden 5 wedstrijden per jaar ingericht waarvan de 4 beste tellen voor
de eindscore. Enkel schutters die minimaal aan 4 wedstrijden hebben
deelgenomen komen in aanmerking voor de prijzenpot

ONKOSTEN:
Vergoeding van 4 € per categorie (men mag aan zoveel categorieën
deelnemen als men wil). Hiervan gaat er 3 € in de prijzenpot.
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