
LANDELIJKE  PISTOOLCOMPETITIE 

  

REGLEMENT 
  
Landelijke Post/E-mail Competitie Pistool 2018 – 2019 voor de onderdelen: 
  
Luchtpistool heren en junioren jongens A; 60 schoten 
Luchtpistool overige junioren en veteranen; 40 schoten 
Luchtpistool Dames; 60 schoten 
Klein Kaliber Pistool 10 meter; ook veteranen 40 schoten 
Meesterkaart Licht Kaliber 25 meter; ook veteranen 40 schoten 
  
Ieder wedstrijdonderdeel zal worden verschoten in overeenstemming met het Schiet - en 
Wedstrijdreglement van de K.N.S.A. voorzien van enige aanvulling m.b.t. de organisatie van deze 
competitie. 
Iedere schutter verplicht zich, door inschrijven voor deze competitie, tot nakomen van de, door de 
commissie, opgestelde aanvullingen op het Schiet - en Wedstrijdreglement. 
Per onderdeel zullen er 5 wedstrijden geschoten worden, waarvan steeds één resultaat voor de 
vervaldata in het bezit moet zijn van de organisatie van deze Landelijke Post/E-mail competitie. 
Na ieder vervaldata zal er een uitslagenlijst vervaardigd worden. 
Deelnemende schutters die, bij de start van deze competitie, niet voorkomen in het Klasseringsboek 
Pistool 2018/2019 worden na de derde vervaldata, op grond van hun gemiddelde ingedeeld volgens 
de klasseringeisen. Ook worden alle scores van de eerste 3 ronden doorgegeven aan het klasserings 
bureau zodat U volgend jaar wel voorkomt in het klasserings boek. Daarbij wordt aangetekend dat 
schutters die bij de 3e. vervaldag nog niet alle drie series hebben verschoten, ingehaald of ingeleverd 
zijn uitgesloten voor deelname aan de resterende competitie en Finale!  
Hun verdere resultaten zullen dan niet meer opgenomen worden in de uitslagen. 
  

Vervaldatums: 15 november, 15 januari, 1 maart, 15 april en 1 juni. 
  
Een wedstrijd tellend voor deze competitie moet, voordat de wedstrijd verschoten wordt, gemeld 
worden aan het bestuur en/of wedstrijdcommissie van de vereniging waar de wedstrijd verschoten 
wordt. 
Het bestuur en/of  wedstrijdcommissie dient dan het deelname bewijs in te vullen. 
Wedstrijden voor deze competitie mogen op verenigingsbanen verschoten worden, maar kunnen ook 
de resultaten van Afdeling- District- of Nederlandse Kampioenschappen of iedere andere wedstrijd 
zijn. 
Wedstrijdformulieren voor deelname dienen, met gelijktijdige opgave van aantal schutters per 
onderdeel, aangevraagd te worden bij:  

  
Marco Berends, Verbindelaarsweg 25,  

6711 VD Ede 

Tel. 06-20032752  

E-mail: postcompetitie@ltcpistool.nl 
  
De aangevraagde wedstrijdformulieren worden u na 1 oktober toegezonden. 
De resultaten zullen gemiddeld worden en de hoogste 5 (vijf) schutters per onderdeel en klasse 
worden uitgenodigd voor deelname aan de finalewedstrijden. 
Twee weken voor de finale worden de overige finaleplaatsen vrijgegeven voor iedereen die heeft mee 
gedaan. 
De wedstrijd coördinator van de vereniging krijgt daar mail over. 
De prijsuitreiking, te houden direct na de finalewedstrijd, bestaat uit een VVV bon voor de eerste drie 
plaatsen per onderdeel en klasse. 

mailto:postcompetitie@ltcpistool.nl


Na berekening zal de schutter die het hoogst boven zijn/haar gemiddelde heeft geschoten in het bezit 
komen van een prestatie prijs. 
Voor deelname aan deze Post/E-mail competitie ontvangt iedere deelnemer een herinnering. 
Per vereniging of groep van schutters moet een wedstrijdcoördinator worden aangewezen, die de 
belangen van zijn/haar schutters behartigt. 
Het inschrijfgeld, per schutter, bedraagt voor deelname aan één onderdeel € 10,00, twee 
onderdelen € 12,00 en aan drie onderdelen € 14,00. 
Dit bedrag dient voor de eerste vervaldatum voldaan te zijn door storting op  

Bankrek. nr. NL08RABO0105487023. t.n.v. K.N.S.A. te Leusden onder vermelding van     
LPC 2018/2019 - KNSA verenigingsnummer - aantal schutters. 
  
Uit het inschrijfgeld zal worden betaald: vervaardigen van de uitslagenlijsten na iedere vervaldata, 
aankoop herinneringen, VVV bonnen, Prestatieprijzen, porto kosten, organisatie finale wedstrijden en 
bijbehorende kosten ten behoeve van de organisatie van deze landelijke Post/E-mail competitie. 
Jaarlijks, na afloop van deze competitie ontvangt U een financieel overzicht en een uitslagenlijst. 
  
Al deze info, en de uitslagen na elke ronde en van de finale, zijn ook te vinden op: 
http://www.ltcpistool.nl onder het kopje “Landelijke Postcompetitie” 

 
Namens de LTC-Pistool 
Marco Berends 

 

http://www.ltcpistool.nl/

