Datum inwerking treden reglement: 24 november 2016
Federatie van Gelderse schuttersgilden en schutterijen St. Hubertus

Reglement defiléwedstrijd
Goedgekeurd tijdens de algemene ledenvergadering te Zevenaar d.d. 24 maart 2011 (gewijzigd 26-11-2016)

____________________________________________________________________

Artikel 1 defiléwedstrijd
De defiléwedstrijd is een van de Federatieve wedstrijden, genoemd in artikel 3 van
het “Reglement Federatieve Evenementen” van de Gelderse Schutters Federatie.
Tijdens de defiléwedstrijd worden de deelnemende schutterijen en gilden beoordeeld
op het onderdeel defileren.

Artikel 2 deelname aan de defiléwedstrijd
Deelname aan defiléwedstrijd is verplicht tijdens een Federatief concours.
Alle aanwezige geüniformeerde leden van de deelnemende verenigingen defileren
(met hun eigen vereniging) mee.

Artikel 3 defilé terrein
Het terrein waarop de defiléwedstrijd plaatsvindt moet vlak en recht zijn.
Er moet minimaal 1 haakse bocht gemaakt worden. Op het terrein staat een
hoekvlag, hier moet de vereniging de haakse bocht maken.
Het defilé terrein moet minimaal 100 meter lang en 25 meter breed zijn.
Het defilé vindt plaats linksom voor de hoofd tribune.

Artikel 4 defilé aansluitend aan marswedstrijd
Als het defilé aansluitend aan de marswedstrijd wordt gehouden, mag de
deelnemende vereniging niet stil gaan staan om te hergroeperen.

Artikel 5 klasse indeling
Voor de defiléwedstrijd zijn kent de Gelderse Schutters Federatie de volgende
klassen. De indeling vindt plaats op basis van behaalde prestaties tijdens de
concoursen in de voorafgaande jaren.
- superieure A
- superieure B
- Ereafdeling
- Vaandelafdeling
Een nieuwe lid van de Federatie begint in de Vaandel afdeling.

Artikel 6 koningsparen
Als de koningsparen deelnemen aan de defiléwedstrijd worden de koningsparen
niet beoordeeld.
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Artikel 7 beoordeling van de defiléwedstrijd
Elke vereniging heeft aan het begin van de defiléwedstrijd 198 punten. Dit aantal
wordt vermeerderd met bonuspunten voor het aantal deelnemende personen
Bonus voor aantal deelnemers

0 t/m 49
50 t/m 74
75 t/m 99
Meer dan 100

0 bonuspunten
3 bonuspunten
6 bonuspunten
9 bonuspunten

Het aantal deelnemers, wordt voor aanvang van de defiléwedstrijden vastgelegd.
Tijdens de defiléwedstrijd worden de deelnemende verenigingen beoordeeld door 3
juryleden. Ieder jurylid kan maximaal 66 minpunten toekennen.
Deze minpunten kunnen gegeven worden voor:
- het niet gericht lopen in de lengterichting
- het niet gericht lopen in de breedte richting
- het niet haaks door de bocht gaan
- het niet houden van gelijke onderlinge afstand
- het uit de pas lopen
- het niet op gelijke wijze dragen van de sabels
- het niet op gelijke wijze dragen van de vendels
- het niet op gelijke wijze dragen van de wapens
- het slepen van een vendel over de grond
- het niet in het midden lopen van de tambour-maître of de miss majorette
- het praten, lachen of zwaaien van één van de deelnemers
- de algemene indruk (kauwgum, presentatie, tenue enz.)
- het niet aan de zijde van de hoofdtribune lopen van alle Commandanten
- het te vroeg beëindigen van “Hoofd rechts”
- het te dicht op de tribune lopen
Het eindtotaal wordt bepaald door optelling van de basispunten en de bonuspunten,
verminderd met de toegekende minpunten.

Artikel 8 prijzen
De behaalde prijs voor de defiléwedstrijd is af te lezen uit de volgende tabel.
Klasse

1e prijs

2e prijs

3e prijs

geen prijs

Superieure A

171

162

153

< 153

Superieure B

168

159

150

< 150

Ereafdeling

165

156

147

< 147

Vaandelafdeling 162

153

144

< 144

Artikel 9 overwaardering
Als meer punten worden behaald dan nodig is voor een 1e prijs, zijn dit
overwaarderingpunten. De vereniging met het hoogst aantal overwaarderingpunten,
Reglement defiléwedstrijd

versie 24-11-2016

pagina 2 / 3

Datum inwerking treden reglement: 24 november 2016
wint de prijs voor de hoogste overwaardering defiléwedstrijd.
De vereniging die de meeste overwaarderingpunten heeft gehaald tijdens de
marswedstrijd, defilé wedstrijd en vendelwedstrijd samen, ontvangt de beker voor de
hoogste overwaardering totaal.
Tijdens de najaarsledenvergadering van de Gelderse Schutters Federatie wordt een
wisselbeker uitgereikt aan die vereniging die in het lopende jaar de meeste
overwaardering punten heeft behaald.

Artikel 10 protest
Als een vereniging het niet eens is met de beoordeling, kan hier achteraf op
gereageerd worden volgens de procedure die omschreven staat in artikel 16 van het
“Reglement Federatieve Evenementen”.

Artikel 11 promotie
Een bij de Gelderse Schutters Federatie aangesloten vereniging promoveert naar
een hogere klasse als zij binnen drie kalenderjaren, drie maal achter elkaar een
eerste prijs behaalt in dezelfde klasse. De Superieure A is de hoogst mogelijke
klasse.

Artikel 12 degradatie
Een bij de Gelderse Schutters Federatie aangesloten vereniging degradeert naar
een lagere klasse als zij binnen drie kalenderjaren, drie maal achter elkaar geen
eerste prijs behaalt in dezelfde klasse. De Vaandel afdeling is de laagst mogelijke
klasse.

Artikel 13 automatische degradatie
Als een vereniging in drie opeenvolgende jaren niet aan een Federatief Concours
heeft deelgenomen, degradeert die vereniging automatisch naar de voorliggende
lagere klasse.
Een gilde of schutterij, uitkomende in een van de hogere klassen, kan op eigen
verzoek uitkomen in een lagere klasse. Dit moet schriftelijk aangevraagd worden bij
het bestuur van de Federatie.

Artikel 14 bekend maken promotie / degradatie
De promotie /degradatie wordt tijdens de prijsuitreiking van het Federatieve
evenement bekend gemaakt. Bij deelname aan een volgend Federatief evenement
komt de vereniging uit in de nieuwe klasse.

Artikel 15 wijzigingen
Tot wijziging van dit Reglement kan worden besloten door de Algemene Leden
Vergadering van de Federatie, bij meerderheid van stemmen.

Artikel 16 onvoorziene gevallen
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de
Federatie.
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