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Deelname 
Iedere deelnemer/ster loopt en schiet voor eigen risico en verantwoording. De organisatie 

aanvaardt voor geen enkele schade enige aansprakelijkheid. 
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1 Target Sprint 2021 
 

1.1 Algemeen  
 

Er wordt gebruik gemaakt van het ISSF Reglement Target Sprint 2018.  
 
De discipline Target Sprint is een uitdagende combinatie van hardlopen en schieten. Bij het 
hardlopen komt het aan op kracht en uithoudingsvermogen en bij het schieten komt het aan op 
concentratievermogen en zelfdiscipline. De sporter loopt in totaal 1.200 meter, een afstand die 
wordt onderbroken door twee schietmomenten (staande houding). De sporter moet dus helemaal 
buiten adem proberen zo rustig mogelijk het luchtgeweer vast te houden. Juist deze onnatuurlijke 
combinatie maakt deze sport zo interessant voor deelname en bezienswaardig voor de 
toeschouwers. 

Het doel is om in een zo snel mogelijke tijd een bepaalde afstand af te leggen, waarbij de afstand 
onderbroken wordt door het schieten. In iedere schietronde moet de sporter vijf klapschijven 
(klepjes) proberen te raken. Als het klepje geraakt is valt dit om, zodat de treffer voor iedereen 
duidelijk zichtbaar is. 

In tegenstelling tot de meer bekende (wintersportdiscipline) Winterbiatlon waar de sporter het 
geweer meeneemt en op de langlauf-latten staat, is dat bij de discipline Target Sprint niet het 
geval. De sporter laat het luchtgeweer bij het schietpunt in een wapenrek achter en gaat rennend 
verder. 

 

1.2 Eigenschappen Target Sprint 

1.2.1 wedstrijd 

Afstand totaal 1.200 meter 

Afstand rondes 400 meter 

Aantal schoten 10 

Aantal keer schieten 2 

 

1.3 Wedstrijd  
 
Hardlopen 
Het loopparcours is 400 meter lang en dient drie (3) keer te worden gelopen.  
 
Schieten 
De twee (2) schietbeurten worden gedaan met een luchtdrukgeweer (zie foto 1) waarbij gebruik 
wordt gemaakt van loden diabolo kogeltjes (zie foto 2). De schietschijven die gebruikt worden 
bestaan uit vijf (5) visuelen, die bij een treffer om zullen klappen (zie foto 3). De atleten dienen 
alle vijf visuelen te hebben geraakt of 15 schoten te hebben afgeschoten voordat ze het 
loopparcours mogen vervolgen. Atleten krijgen maximaal 15 schoten per schietbeurt om alle vijf 
doelen te raken. Als na 15 schoten te hebben afgeschoten niet alle in de doelen in de schietbeurt 
zijn geraakt, krijgt de atleet 10 seconden straf (straftijd) voor elk gemist doelwit. 
Er wordt staand geschoten de schijfhoogte is vastgesteld op 140 cm en is de opening zelf 35 mm. 
Junioren 12 t/m 14 jaar schieten staand opgelegd. 

 

Start - hardlopen, schieten, hardlopen, schieten, hardlopen- Finish 
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1.3.1 Doelgroep 

Onze doelgroep bestaat uit mannen en vrouwen tussen de 12 en 80 jaar. De open wedstrijd is 
voor iedereen toegankelijk en je hoeft geen lid te zijn van een schiet- of atletiekvereniging.  

1.3.2 Tijdwaarneming  

Deze vorm is een elektronische tijdwaarneming door middel van een chip en een centrale 
computer. Als back-up is een doorkomstformulier beschikbaar waarin de doorkomst kan worden 
geregistreerd. Op dit doorkomstformulier staan duidelijk de startnummers en de naam van de 
deelnemer. 

1.3.3 Inschrijvingen  

 
1.3.3.1 Inschrijving vooraf (online) 

Voor de Target Sprint dienen de atleten zich aan te melden door gebruik te maken van een 
digitaal aanmeldingsformulier, dit formulier is te vinden 
https://schietverenigingbaarn.nl/targetsprint De inschrijving is pas definitief zodra het 
inschrijfgeld á €12,00 per persoon is ontvangen. De online inschrijf termijn sluit 09-06-2021 

 
1.3.3.2 Aanmelding tijdens het evenement 

Indien er nog plaats is zal incidenteel  op de wedstrijddag kunnen worden ingeschreven. Dit is 
nadrukkelijk na overleg en met toestemming van de wedstrijd organisatie 

1.3.4 Restitutie 

Annuleren is mogelijk tot 5 dagen voor de wedstrijd 
Restitutie van inschrijfgelden, na deze datum zal niet meer plaatsvinden. 

1.3.5 Deelname 

Iedere deelnemer/ster loopt en schiet voor eigen risico en verantwoording. De organisatie 
aanvaardt voor geen enkele schade enige aansprakelijkheid. 

 

1.4  Categorie-indeling 
Er zal een Open en een District kampioenschap worden gehouden. De open wedstrijd is voor 
iedereen toegankelijk en je hoeft geen lid te zijn van een schiet- of atletiekvereniging. 
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Categorie Open DK 
Leeftijd klasse Categorie Categorie 

12 - 14 Junior C Man Vrouw Man Vrouw 

14 - 16 Junior B Man Vrouw Man Vrouw 

17 - 20 Junior A Man Vrouw Man Vrouw 

21 - 45 Senior Man Vrouw Man Vrouw 

46 - 55 Masters Man Vrouw Man Vrouw 

56+ Masters II Man Vrouw Man Vrouw 

 
Bij onvoldoende inschrijvingen zullen de categorie Junior C en Junior B worden samengevoegd. 
Atleten met een KNSA licentie en die lid zijn van een schietvereniging in District 2 doen automatisch 
mee aan het Districtskampioenschap (DK2). 

1.5 Toegestane luchtdruk geweren 

1.5.1 Air Rifles--Sport Class I  

 Minimum weight – 3.5 kg.  

 Minimum trigger pull – 500 grams  

 Adjustable aperture, non-optical rear sight  

 Non-optical front sight with interchangeable inserts  

 Pneumatic, CO2 or compressed air  

 Single loading (no repeater or magazine rifles, only single magazines are allowed). 
  

1.6 Wapenkeuring en hanteren van het geweer tijdens het evenement 
 

De atleten zijn verplicht hun uitrusting vooraf aan de serie te laten keuren door de hoofd 
baancommandant. De schutters zijn verplicht hun wapen “open” aan te bieden ter keuring. Het 
hoofd baancommandant zal ervoor zorgen dat het wapen op het toegewezen schietpunt aanwezig 
is tijdens de serie. 

1.6.1 Hanteren van het wapen tijdens en rondom de wedstrijd  

Wanneer de wedstrijd nog niet van start is gegaan dient het vervoeren van het wapen te 
geschieden met een open geweer waarbij gebruik wordt gemaakt van een kamervlag (zie foto). 
Wanneer de wedstrijd bezig is dient het wapen te allen tijde op het schietpunt te blijven met de 
loop gericht op de schietschijf. Na afloop van de schietbeurt zal de schutter het wapen in geopende 
toestand blijven liggen op het schietpunt. Overtreding van deze regels kunnen leiden tot tijdstraf of 
diskwalificatie. 
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1.6.2 Luchtdrukgeweer lenen 

Wanneer u niet in het bezit bent van een luchtgeweer stelt de KNSA een leenwapen beschikbaar. 
Dit enkelschots luchtdrukgeweer van het merk Walther of Hammerli kan dan door u worden 
gebruikt tijdens de wedstrijden van Target Sprint. 

 
1.7 Baanindeling 

In totaal worden er 6 wedstrijdbanen en 2 reservebanen geïnstalleerd waarbij bij de junioren C 
klasse opgelegd en bij alle andere klasse staand worden geschoten. Op elke wedstrijdbaan zal een 
(1) biatlonbak met klapschijven staan opgesteld. Er wordt staand geschoten de schijfhoogte is 
vastgesteld op 140 cm en is de opening zelf 35 mm. Junioren 12 t/m 14 jaar schieten staand 
opgelegd. 

 

 
 
 
 

1.8 Publicatie uitslagen 
De uitslagen dienen na de wedstrijden 20 minuten te worden 
getoond, waarbij de schutter de gelegenheid heeft om bezwaar te 
maken tegen de uitslagen. Wanneer er in die periode geen bezwaren 
komen, zal de wedstrijdleider de uitslagen als definitief bestempelen. 
Zowel de voorlopige als de definitieve uitslagen zullen worden 
gepubliceerd op de website van Schietvereniging Baarn & Omstreken. 

 

1.9 Prijsuitreiking 
De prijsuitreiking zal plaatsvinden na afloop van de laatste serie. Er zullen drie prijzen worden 
uitgereikt, te weten voor de drie beste atleten per klasse De prijzen zullen in ontvangst worden 
genomen op het podium en er zal een foto worden gemaakt welke op de Facebookpagina van 
Schietvereniging Baarn en Omstreken zal worden gepubliceerd. De atleten die hun prijs niet in 
ontvangst kunnen nemen, wegens afwezigheid, krijgen deze niet nagezonden. 

 
1.10 Programma 

de aanvang van de wedstrijd is geplant om op 12:00 aan te vangen met de 
junioren C categorie. Aan de hand van het aantal atleten zullen de serietijden en 
de indeling bekend gemaakt worden. Deze worden op 10/6/2021 per e-mail aan 
de atleten worden verstuurd. 

  

https://www.knsa.nl/sportaanbod/evenementen/schietsportregionaal-2017/disciplines/target-sprint/
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2 Bijlage 1 Plattegrond  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


