
Sportschieten 
Individueel toernooi voor dames en heren met een extra teamscore (3 schutters per bedrijf). De 

volgende onderdelen zullen worden gehouden: luchtpistool en luchtgeweer. Het toernooi voor heren 

en dames wordt gehouden met elk 60 schoten. De acht beste schutters in elke divisie plaatsen zich 

voor de finaleronde. Daarnaast zal er ook een benchrest-onderdeel ,staande positie, zijn welke met 

40 schoten wordt gehouden. De regels van de International Sport Shooting Federation (ISSF) zijn van 

toepassing. 

 

Wedstrijdsysteem 
De volgende onderdelen worden gehouden: 

• Luchtgeweer heren 60 schoten op decimaal + finale 

• Luchtgeweer dames 60 schoten op decimaal + finale 

• Luchtpistool heren 60 schoten op volle ring + finale 

• Luchtpistool dames 60 schoten op volle ring + finale 

 

De 8 beste atleten van elk onderdeel uit de kwalificatie kwalificeren zich voor de finale. 

Alle atleten starten vanaf nul in de finale, die wordt geschoten in series van 5 schoten. 

Na 15 schoten wordt de 8e en 7e plaats bepaald, na 20 schoten de 6e en 5e plaats, na 25 schoten de 

4e en 3e plaats. 

De overige 2 atleten starten vanaf nul, die in enkele shots worden geschoten. Elke ronde van 

enkelvoudige schoten worden punten toegekend in overeenstemming met een puntensysteem. De 

atleet met het beste schot krijgt 2 punten, bij gelijkspel krijgen beide atleten 1 punt. 

De eerste atleet die 16 punten bereikt, is de winnaar. 

 

Daarnaast zijn er ook nog de onderdelen: 

• Luchtgeweer benchrest heren 40 schoten 

• Luchtgeweer benchrest dames 40 schoten 

• Luchtpistool benchrest heren 40 schoten 

• Luchtpistool benchrest dames 40 schoten 

Er zijn geen finales in de benchrest-onderdelen. 

 

  



Competitieregels 
De regels van de International Shooting Sport Federation (ISSF) zijn van toepassing. Het 

trekkergewicht van de luchtpistolen kan worden gecontroleerd. Aanvullende opmerking: optische 

middelen zoals "Adlerauge" of iets dergelijks zijn niet toegestaan. 

De steunen voor benchrest worden voorzien en voldoen aan de Nederlandse regels zodat iedereen 

dezelfde omstandigheden heeft. 

 

Scoren 
Voor het bijhouden van de scores gelden de regels van de International Shooting Sport Federation 

(ISSF). 

  

Reizen met luchtgeweer of luchtpistool 
Het bezit van een luchtbuks of luchtpistool is in principe legaal in Nederland. Er is echter één 

beperking: men mag een dergelijk wapen pas legaal bezitten vanaf 18 jaar. Verder moet bij het 

vervoer van een luchtwapen van de ene plaats naar de andere via de openbare weg het wapen 

worden gelost en in een wapenkoffer worden geplaatst. Elke andere manier om een wapen (elk 

wapen) over de openbare weg te vervoeren, is strafbaar. 

 

Belangrijke gegevens 
Zorg ervoor dat u voldoende tijd overhoudt om van uw accommodatie naar de sportlocatie te 

komen. 

Elke persoon neemt op eigen risico deel aan de European Company Sport Games 2022. Elke 

deelnemer is verantwoordelijk voor het hebben van een passende ongevallenverzekering. 


