Keuringsformulier schietstand voor provinciale wedstrijden.
Datum wedstrijd:
Datum keuring:
Discipline:
Inrichtende Gilde:
Locatie schietstand:
Verantwoordelijke uitbater schietstand:
Allerlei:
1. Parking anders-validen voorzien: ± 3 plaatsen zo dicht mogelijk bij de schietstand.
2. Parking voorzien voor materiaalwagens en voor de jury, dichtbij de schietstand.
3. Fatsoenlijke huisvesting voorzien voor het hoofdbestuur en al de juryleden.
4. Juryleden ploegen: maximum 2 personen per opschrijfhokje (indien mogelijk).
5. Juryleden individuele wedstrijd: een opschrijfhokje apart plaatsen.
6. De schietstand dient afgeschermd te zijn van het publiek, met een afsluiting geplaatst op minstens
twee meter van de aanlegpaal van de schietstanden.
7. Wegwijzers zijn te bekomen in eigen verbond.
8. Het aanwezigheidsregister dient ter beschikking te zijn op de dag van de keuring.
Aanlegstand:
1. De aanlegpaal moet een doorsnede hebben van tenminste 12 cm en maximum 25 cm
en moet onbeweeglijk verankerd zijn in de vloer.

= …… cm
ja /nee

2. de aanlegpaal moet 3 verschuifbare aanlegpinnen hebben die bekleed zijn met een
rubber (waterdarm) en/of kunststof en moeten minimum 15 cm uitsteken.

= …… cm
ja / nee

3. De aanlegpinnen moeten gemonteerd zijn op 1,75 m, 2,05 m, en 2,35 m gemeten vanaf
de vaste vloer tot middenpunt aanlegpin.
Boom 1
Boom 2
Boom 3
Boom 4

Boom 5

ja / nee

4. De afstand tussen schietboom en aanlegpaal is 6 meter. Een afwijking van 5% is
toegestaan. Er wordt gemeten vanaf voorkant pyloon tot middenpunt aanlegpaal.
Boom 1
Boom 2
Boom 3
Boom 4

Boom 5

ja /nee

5. De vaste vloer heeft een afmeting van minimum 2 x 2 meter. De aanlegpaal dient in het
midden van de vloer te staan.

ja / nee

6. De vloer dient vrij te zijn van mos of groene aanslag, dit om het uitglijden te vermijden.

ja / nee

7. Er dient een afscherming geplaatst te zijn tussen en vóór de schutter.

ja / nee

8. De hoogte van de afscherming moet tussen de 1,70 m en 2,30 m zijn, gemeten vanaf de
begane grond. Er wordt een opening van 50 cm toegestaan, gemeten van de begane grond
tot de eerste afschermplaat maar wordt niet aanbevolen.

ja / nee

9. De afscherming moet zo geplaatst zijn dat de schutter in geen enkel geval gehinderd
wordt.

ja / nee

10. Aan iedere schietstand moet aangebracht zijn: " OMHOOG LADEN IN SCHIETRICHTING"
Aan de omheining dient men te vermelden: "VERBODEN VOOR PERSONEN ONDER 16 JAAR"

ja / nee

11. Er dienen één of meerdere keerborstels aanwezig te zijn in de schietstand om de lege
hulsen op te ruimen. Dit gebeurt door iemand van de inrichtende gilde.

ja / nee

Schietboom:
12. Hoogte pyloon moet tussen 18 en 21 meter zijn.

ja / nee

Hoogte is …….. meter

13. De pyloon moet vastgeankerd zijn met tenminste 3 spandraden op ± 50 cm
van de bovenzijde pyloon.

ja / nee

14. Zijn de spandraden afzonderlijk vastgehecht en afgeschemd van het publiek?
Zijn de spandraden vrij van alle obstakels (takken, struiken, enz…)?
Zijn de spankabels zo geplaatst dat zij elkaar op geen enkel moment kunnen raken?

ja / nee
ja / nee
ja / nee

15. De onderlinge afstand tussen de schietbomen is minimum 2 meter.

ja / nee

16. Zijn er voldoende optrekkabels voorzien (minimum 2) voor de schietboom die
gebruikt zal worden voor de individuele wedstrijd?

ja / nee

Kogelvanger:
17. Is het licht in de kogelvanger en de plaat achter de klep in orde? Is de positie
van de kogelvanger en van de kleppen ten opzichte van de aanlegpinnen in orde?
Zijn er voldoende reservelampen aanwezig?

ja / nee
ja / nee
ja / nee

Kleppen:
18. De afstand van de klep tot het kleppenhuis moet minstens 5 cm en mag max. 12 cm zijn.

ja / nee

19. De stand van de kleppen moet tussen de 105 en 109 graden zijn.

ja / nee

20. Er dienen voldoende reservekleppen aanwezig te zijn van de juiste diameter.

ja / nee

21. Al de kleppen van Ø 30, 25, 20, 16, 12 en 10 moeten geplaatst worden tijdens de
oefendagen voorafgaandelijk aan de provinciale wedstrijd.

ja / nee

22. Men dient met een spiegel de volledige zichtbaarheid van elke klep en steel te
controleren vanuit de opschrijfhokjes.

ja / nee

23. Aanduiden d.m.v. een plaatje welke kleppen zich op welke schietbomen bevinden
en hoe ze gemonteerd staan op de schietboom.
bvb: 20-30-16

ja /nee

24. Zijn de schietbomen uitgerust met 2, 3 of meerdere kleppen?

ja / nee

aantal = …….

25. Voor de wedstrijd moeten de schietbomen uitgerust zijn met volgende kleppen:
Boom 1
Boom 2
Boom 3
Boom 4

Boom 5
reserve

Opmerkingen: ,…….………………...……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Prijzen inrichters:
26. 3 trofees voor de eerste 3 van de ploegen.
Eventuele trofees en /of aandenken voor ploeg en individueel, geschonken door de gemeente
Prijzen P.V.K.S.G.L.
1 trofee voor de eerste van de ploegen.
1 trofee voor kampioen en kampioene.
1 trofee voor koning en 1 trofee voor koningin,
medaille voor keizer en keizerin.
2 trofees voor senioren (heren en dames)
1 trofee voor de ploegenkampioen over de 4 wedstrijden.

Opgemaakt in drievoud:
Handtekening keuringsleden:

Handtekening verantwoordelijke / uitbater schietstand:

versie 2019

