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FROS Biatlon Limburg 

Wedstrijdinfo 
 

Datum: zaterdag 18 juli 2020 

Locatie: Recreatieve SchuttersVereniging Limburg. Heufkensweg 7, Maasmechelen 

 

 

Doelgroep 

Deze wedstrijd is toegankelijk voor sportievelingen vanaf 10 jaar (°2010). Deelnemen vereist een goede 

gezondheid, en de fysieke conditie om 7.2km te lopen. 

 

Inschrijven voor deze wedstrijd kan tot en met zondag 12 juli 2020 (inschrijvingsvoorwaarden: zie onderaan), via de 

website www.frosbiatlon.be. FROS Multisport Vlaanderen staat volledig in voor de verzekering van de 

deelnemers aan deze sportwedstrijd. 

 

 

Partners 

Recreatieve SchuttersVereniging Limburg (www.mikpunt.eu)  

Schietstand ’t Mikpunt (www.mikpunt.eu)  

Wapenhandel Nikabi (www.wapenhandelnikabi.be)  

FKPA Koninklijke Federatie Karabijn-, Pistoolschutters Antwerpen (www.fkpa.be)  

 

 

Wedstrijdconcept 

Biatlondiscipline: ploegproef – in waves van 15 ploegen van 3 personen  

Concept: loopronde – liggend schieten – loopronde – liggend schieten – loopronde – liggend schieten – 

loopronde (zie parcours) 

Totale loopafstand: 7.2km 

 Tijdens het loopgedeelte dient het volledige team steeds samen te blijven  

 

Schietgedeelte: 5 doelen, waarvoor iedere deelnemer van de ploeg 6 schietpatronen heeft 

 er is dus één schietpatroon in reserve, indien nodig 

 ieder team krijgt een schietbaan toegewezen. De deelnemers van een team krijgen één voor één 6 

schietpatronen om de 5 doelen te raken, in hun toegewezen schietbaan.  

Straftijd: 30” per gemist doel, wat bij de eindtijd opgeteld wordt 

 

Startvolgorde 

Bij inschrijving kunnen de deelnemende ploegen zelf hun gewenste startuur aangeven: 12u00 / 13u00 / 14u00 / 

15u00 / 16u00. 

 

Tijdslimiet schietgedeelte 

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

tijdslimiet wordt er een straftijd van 30” aangerekend.  

 

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 liggend geschoten, op ligmatjes 

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

 Schietafstand: 10m 

  

http://www.frosbiatlon.be/
http://www.mikpunt.eu/
http://www.mikpunt.eu/
http://www.wapenhandelnikabi.be/
http://www.fkpa.be/
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Schietinitiatie 

Gedurende de volledige dag worden er doorlopend (vanaf 10u00) enkele schietbanen beschikbaar gesteld voor 

het volgen van een initiatie.  

 

De duurtijd voor het volgen van deze initiatie bedraagt een 15-tal minuten, steeds begeleid door 

ervaringsdeskundigen van schietclubs die aangesloten zijn bij FROS Multisport Vlaanderen.  

 

Deze schietinitiatie is verplicht voor niet-schutters, en staat open voor alle deelnemers! 

 TIP: start +/- een uur voor de start van uw wedstrijd met het volgen van deze initiatie, zodat u daarna 

voldoende tijd heeft om u klaar te maken voor de wedstrijd. 

 

 

Voorzieningen FROS biatlon Limburg 

Alle deelnemers en hun supporters kunnen tijdens deze wedstrijd genieten van volgende voorzieningen: 

-omkleed- en doucheruimte 

-sanitair 

-bewaarplaats sporttassen 

-voldoende parkeerruimte 

-EHBO 

-catering 

-eindbevoorrading 

-live results  

-randanimatie 

-aanwezigheidstombola  

-overheerlijke barbecue (zonder verplichting) 

 

 

Vlaams kampioenschap FROS biatlon 2020 

Deze wedstrijd telt mee voor het klassement van het Vlaams kampioenschap FROS biatlon 2020. 

 

De eindtijd van de ploeg van deze wedstrijd telt mee als resultaat van iedere afzonderlijke deelnemer, in 

functie van het klassement van het Vlaams kampioenschap FROS biatlon.  

 

De algemene rangschikking van het Vlaamse kampioenschap FROS biatlon wordt gemaakt door optelling van de 

behaalde plaatsen in de 4 biatlonwedstrijden, waarbij het laagst aantal punten wint: 1 punt voor de eerste, 2 

punten voor de tweede, drie punten voor de derde,…. 

 

De beste 3 van de 4 biatlonwedstrijden van een deelnemer tellen mee voor het eindklassement van de 

deelnemer. 

 

Bij niet-deelname aan een discipline (= niet effectief de start nemen): laatste plaats van de biatlondiscipline. 

 

Bij een ex-aequo in de eindtijd na deze wedstrijd geeft het minst aantal gemiste doelen de doorslag, in functie 

van de uitslag van de wedstrijd en het klassement. Indien er bij deze deelnemers ook een ex-aequo is in het 

aantal gemiste doelen, krijgen de deelnemers dezelfde plaats in de uitslag en hetzelfde aantal punten voor het 

klassement.  

Bij een ex-aequo in het eindklassement geeft de klassering van de laatste wedstrijd van het Vlaams 

kampioenschap FROS biatlon de doorslag. 

 

De 5 hoogst geklasseerde mannen en 5 hoogst geklasseerde vrouwen van het eindklassement worden 

gehuldigd op het einde van de laatste wedstrijd van het Vlaams kampioenschap FROS biatlon. Aanwezigheid is 

verplicht om de prijzen in ontvangst te nemen! 
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Inschrijving – algemene voorwaarden 

Uw inschrijving is pas geldig na ontvangst van het inschrijvingsgeld van €12 per persoon op het 

rekeningnummer van FROS Multisport Vlaanderen vzw: BE31 6353 4242 0155 met vermelding van 

"Biatlon_voornaam+naam".  

Inschrijven kan tot en met zondag 12 juli 2020. 

 

Artikel 1. Inschrijving  

Deelname aan het evenement kan enkel met een geldige inschrijving en indien aan de leeftijdsvereisten van 10 

jaar of ouder is voldaan. Bovendien moet FROS Multisport Vlaanderen het verschuldigde inschrijvingsgeld tijdig 

ontvangen hebben op haar rekening.    

 

Artikel 2. Niet-deelname na inschrijving  

In geval van niet-deelname wordt er gevraagd dit zo spoedig mogelijk te laten weten aan de organisatie, 

zodoende een andere sportieveling uw plaats kan innemen. De betaalde inschrijvingsgelden worden niet 

teruggestort in geval van niet-deelname.  

Het is wel mogelijk uw ticket door te geven/verkopen. Gegevens aanpassen is mogelijk tot één week voor het 

event. Daarna zijn aanpassingen niet meer mogelijk.  

 

Artikel 3. Annulering van het evenement  

Indien het evenement op grond van uitzonderlijke omstandigheden niet kan doorgaan, zal FROS Multisport 

Vlaanderen de deelnemers zo spoedig mogelijk berichten over deze annulering. Bij deze annulering worden 

inschrijvingsgelden teruggestort.  

 

Artikel 4: Gezond en veilig sporten   

Deelnemen vereist een goede gezondheid. De deelnemer verklaart te voldoen aan deze voorwaarde.   

 

Artikel 5: persoonsgegevens en gebruik van foto’s   

Door uw deelname aan het event verklaart u zich akkoord met een eventueel gebruik van uw gegevens, foto of 

portretrecht in druk, film, video e.a. voor promotionele doeleinden van FROS Multisport Vlaanderen en haar 

events, zonder hiervoor een vergoeding te claimen.  

  

 

  
 

 

 

 

 

  


