
 

Verloop FROS-biatlon Turnhout (31/03)  
 

 

Wanneer? Zaterdag 31 maart 2018 

Waar? Provinciaal Schietsportcentrum FRAC. Slachthuisstraat 13A, 2300 Turnhout 

 

 

1. Aanmelding bij aankomst 

 

Vanaf 10u00 kunnen de deelnemers zich aanmelden in de aanmeldingszone. De 

deelnemers krijgen een envelop met een borstnummer, veiligheidsspelden, het 

wedstrijdreglement en het parcours. 

 

Niet-schutters dienen een gratis eendagsverzekering af te sluiten bij aanmelding. 

Schutters die aangesloten zijn bij een schietclub via de federatie FROS Multisport 

Vlaanderen dienen deze verzekering niet af te sluiten. 

 

De deelnemers kunnen hier ook terecht met alle vragen omtrent deze wedstrijd, en 

zij kunnen er hun materiaal veilig achterlaten tijdens hun biatlonwedstrijd! 

 

De wedstrijdnummers bestaan uit een combinatie van 2 cijfers. 

Voorbeelden: 

 1 / 2: Wave 1 / Schietbaan 2 

 3 / 6: Wave 3 / Schietbaan 6 

 8 / 5: Wave 8 / Schietbaan 5 

 

 

2. Volgen van een initiatie 

 

Bij inschrijving kunnen de deelnemers ervoor kiezen om een initiatie te volgen tijdens 

de trainingsuren van de schietclub De Merodeschutters Turnhout op maandag 26 

maart (tussen 14u00 en 18u00), dinsdag 27 maart (tussen 19u00 en 23u00) en/of 

vrijdag 30 maart (tussen 19u00 en 23u00).  

 

Ook op de wedstrijddag, zaterdag 31 maart, worden er doorlopend (vanaf 10u00) 

enkele schietbanen beschikbaar gesteld voor het volgen van een initiatie.  

 

De duurtijd voor het volgen van deze initiatie bedraagt ongeveer 45 minuten, steeds 

begeleid door een ervaringsdeskundige van de schietclub De Merodeschutters 

Turnhout. Deze schietinitiatie is verplicht voor niet-schutters! 

 

 

 

 

 

http://www.fros.be/
https://www.turnhout.be/
http://www.dmst.be/


3. Bepalen van de hoogte van de schietsteun 

 

Belangrijk: 15 minuten voor de start van de wave dienen de deelnemers te 

verzamelen aan de ingang van de schietstand, voor het bepalen van de hoogte van 

de schietsteun van hun schietbaan, aan de hand van hun borstnummer (zie 1. 

Aanmelding bij aankomst), en om nog enkele keren te kunnen schieten (ter 

voorbereiding). Het is niet verplicht om deze schietsteun te gebruiken tijdens de 

wedstrijd! 

 

Hierna gaan de deelnemers gezamenlijk naar de start van hun wedstrijd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schietmaterialen 

De organisatie voorziet de wapens voor deze biatlonwedstrijd, namelijk 

luchtdrukwapens. Het is verboden om deel te nemen met een eigen wapen! 

 Er wordt telkens staand geschoten. 

 De deelnemer kan vrij beslissen om al dan niet een schietsteun te gebruiken 

tijdens het schietgedeelte. 

 Type wapen: Karabijn Hammerli AR20 cal. 4.5mm (.177) enkelschot. 

 Schietafstand: 10m. 

 

 

4. Verloop wedstrijd 

 

Concept: lopen – schieten – lopen – schieten – lopen 

 Loopgedeelte: +/- 1km 

 Schietgedeelte: 5 klepjes, waarvoor de deelnemer minimaal 5 keer / maximaal 

6 keer kan schieten (er is dus één schietpatroon in reserve, indien nodig) 

 

Strafronden: aan het einde van het schietgedeelte krijgen de deelnemers een plaatje 

met een cijfer mee van de verantwoordelijke aan de schietbaan, aan de hand van het 

aantal klepjes dat de deelnemer niet heeft kunnen afschieten. Bij het verlaten van de 

schietbaan geeft de deelnemer dit plaatje met cijfer af aan de official bij het parcours 

van de strafronden (1 strafronde = 100m). 

 0 : de deelnemer geeft het plaatje af aan de official van de strafronden, maar 

mag meteen een nieuwe ronde van 1km aanvatten. 

 1 / 2 / 3 / 4 / 5: de deelnemer geeft het plaatje af aan de official van de 

strafronden, en loopt het aantal strafronden weergegeven op het plaatje. 

 

WAVE SAMENKOMST SCHIETSTAND STARTUUR WEDSTRIJD 

1 10u45 11u00 

2 10u30 11u45 

3 12u15 12u30 

4 13u00 13u15 

5 13u45 14u00 

6 14u30 14u45 

7 15u15 15u30 

8 16u00 16u15 



Tijdslimiet schietgedeelte 

De tijdslimiet bij het schietgedeelte bedraagt 5 minuten. Bij het overschrijden van 

deze tijdslimiet wordt er één strafronde aangerekend per extra minuut.  

 

Belangrijk: bij het binnenkomen en verlaten van de schietstand wordt er enkel 

gewandeld (dus niet gelopen!) op de trappen van de schietstand. Een official zal 

hierop toezien, en kan een tijdstraf van 10 seconden opleggen. 

 

 

5. Aankomst 

 

Bij aankomst worden de tijden van de deelnemers geregistreerd, en wordt er een 

klassement opgemaakt.  

 

Bij een ex-aequo in tijd wordt er gekeken naar de deelnemer met de minste 

strafronden. Indien dit ook gelijk is, krijgen beide deelnemers dezelfde plaats in het 

klassement.  

 

De deelnemers krijgen bij aankomst een leuk FROS-gadget, een energiedrank en 

een energiereep.  

 

De volledige uitslag, alsook de foto’s die genomen werden van de deelnemers, 

worden zo spoedig mogelijk na het evenement gepubliceerd op www.frosbiatlon.be.  

 

 

 

 

FROS Multisport Vlaanderen en de Merodeschutters Turnhout wensen alle 

deelnemers veel succes, en een fijne eerste editie van de FROS-biatlon! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.frosbiatlon.be/

