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

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

____________________________________________________________________

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

Artikel 2 Vendeliers
Om deel te kunnen nemen aan de vendelwedstrijd dienen de vendeliers met hun
eigen vereniging in de functie van vendelier aan de mars-en defiléwedstrijd te
hebben deelgenomen.
Afwijkingen op deze regel worden gemeld in de commandantenvergadering.

Artikel 3 Vendel terrein
Het vendelen vindt bij voorkeur plaats op het hoofdterrein vóór de eretribune.
Het terrein moet vlak zijn met wanneer mogelijk een zachte ondergrond, bij voorkeur
gras. (niet van toepassing bij GKVI)

Artikel 4 Indeling vendelwedstrijd
Er wordt gevendeld in verschillende disciplines:
 Klassiek vendelen
o Korps vendelen
de wedstrijd duurt 5 minuten
 Acrobatisch vendelen
o Korps vendelen
o Individueel vendelen

de wedstrijd duurt 7 minuten
de wedstrijd duurt 5 minuten (m.i.v. 2018)

Het korps vendelen geschiedt door minimaal 4 vendeliers die gelijktijdig hetzelfde
programma draaien.
Bij minder dan 4 deelnemers wordt het resultaat niet meegenomen in de
wedstrijduitslag en in de degradatie / promotie regeling. Bij de junioren en aspiranten
geldt een minimum van 3 vendeliers)

Artikel 5 Leeftijdscategorieën
Er wordt gevendeld in verschillende leeftijdscategorieën:
- Senioren
18 jaar en ouder
- Junioren
12 tot en met 17 jaar
- Aspiranten
tot en met 11 jaar
Het is toegestaan om in een oudere leeftijdscategorie te vendelen. Men wordt dan
beoordeeld volgens de regels van de oudere categorie
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Artikel 6 Klasse indeling
Voor de vendelwedstrijd kent de Gelderse Schutters Federatie ingedeeld de
volgende klassen . De indeling wordt 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 7 Verplichte slagen klassiek vendelen
Bij het klassiek vendelen zijn de volgende slagen verplicht:
• Superieure A
o Enkelslag
o Nekslag
o Rugslag (met opgooi)
o Slag boven het hoofd (met opgooien)
• Superieure B
o Enkelslag
o Nekslag
o Rugslag (met opgooi)
• Ere afdeling
o Enkelslag
o Nekslag
• Vaandel afdeling
o geen verplichte slagen
Elke slag die gemaakt wordt, dient minimaal 2 maal achter elkaar volledig gemaakt
te worden, linksom en rechtsom.

Artikel 8 Beoordeling van de vendelwedstrijd klassiek vendelen
Elke vereniging heeft aan het begin van de vendelwedstrijd 20 punten. Dit
aantal wordt vermeerderd met bonuspunten voor het aantal deelnemende
personen
Bonus voor aantal deelnemers

0 t/m 4
5 t/m 8
9 en meer

0 bonuspunten
1 bonuspunt
2 bonuspunten

Tijdens de vendelwedstrijd worden de deelnemende verenigingen beoordeeld
door 2 juryleden. Ieder jurylid kan maximaal 17 minpunten toekennen.
Deze minpunten kunnen gegeven worden voor:
- een rommelige opkomst / afmars
- het niet maken van de verplichte slagen
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-

het niet correct maken de verplichte slagen
het laten vallen van het vendel
het staan op het vendel
het ongelijk vendelen (meer dan ½ slag)
het stilvallen van het vendel
het van de plaats gaan tijdens het vendelen
het met de punt van het vendel slaan tegen de grond
het niet goed horizontaal maken van de horizontale slagen
het niet in de zijde houden van de hand
het te vroeg eindigen van het vendelen
het niet gelijk eindigen van het vendelen
het ontbreken van lijn / opbouw in de show

Het eindtotaal wordt bepaald door optelling van de basispunten en de
bonuspunten, verminderd met de toegekende minpunten.

Artikel 9 Prijzen klassiek vendelen
De behaalde prijs voor de vendelwedstrijd is af te lezen uit de volgende tabel.
• Superieure A
1e prijs 18 punten
2e prijs 17 punten
3e prijs 16 punten
geen prijs minder dan 16 punten
• Superieure B
1e prijs 17 punten
2e prijs 16 punten
3e prijs 15 punten
geen prijs minder dan 15 punten
• Ereafdeling
1e prijs 16 punten
2e prijs 15 punten
3e prijs 14 punten
geen prijs minder dan 14 punten
• Vaandelafdeling
1e prijs 15 punten
2e prijs 14 punten
3e prijs 13 punten
geen prijs minder dan 13 punten

Artikel 10 Overwaardering klassiek vendelen
Als meer punten worden behaald dan nodig is voor een 1e prijs, zijn dit
overwaarderingspunten. De vereniging met het meest aantal overwaarderingpunten,
wint de prijs voor de hoogste overwaardering vendelen.
De vereniging die de meeste overwaarderingpunten heeft behaald tijdens de
marswedstrijd, defilé wedstrijd en vendelwedstrijd samen, ontvangt de beker voor de
hoogste overwaardering totaal.
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Tijdens de najaarsledenvergadering van de Gelderse Schutters Federatie wordt een
wisselbeker uitgereikt aan de vereniging die in het lopende jaar de meeste
overwaardering punten heeft behaald.

Artikel 11 Acrobatisch vendelen
Bij het acrobatisch vendelen wordt er beoordeeld op:
- Originaliteit
- Behendigheid
- Moeilijkheidsfactor
- Behandeling van het vendel
- Algemene indruk
Alle slagen die rechtsom worden uitgevoerd, moeten ook linksom worden
uitgevoerd. Bij het acrobatisch vendelen worden dagprijzen uitgereikt

Artikel 12 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 13 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 14 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 15 Automatische degradatie
Als een vereniging in drie opeenvolgende jaren niet aan een Federatief Concours
heeft deelgenomen, degradeert die vereniging automatisch naar de voorgaande
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 16 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 17 Gelders Kampioenschap Vendelen Indoor (GKVI)
17.1

Het GKVI is een van de evenementen, genoemd in artikel 2 van het
“Reglement Federatieve Evenementen”.
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Tijdens een indoor vendelwedstrijd wordt er gestreden om de titel
“Gelders Kampioen Vendelen Indoor”.
17.2

Tijdens het GKVI wordt er gevendeld volgens de regels, genoemd in dit reglement,
met uitzondering van artikelen 2 en 3)

17.3

Het is tijdens het indoor vendelen niet toegestaan het vendel verticaal op te
werpen.

17.4

In elke afzonderlijke klasse wordt gestreden om het Gelders Kampioenschap
Vendelen Indoor.
De winnaar van een vendelklasse wordt uitgeroepen tot “Gelders Kampioen”.
Voorwaarde om Gelders Kampioen te worden is wel dat in de betreffende
klasse een 1e prijs is behaald.

17.5

De kampioen ontvangt wisseltrofee.
Deze trofee blijft na het behalen van 3 opeenvolgende of totaal 5 behaalde
kampioenschappen in 10 jaar in het bezit van de winnende vereniging.

17.6

Aan de kampioenen wordt behalve de wisseltrofee ook een blijvende
herinnering uitgereikt.

Artikel 18 Wijzigingen
Tot wijziging van dit reglement kan worden besloten door de Algemene Leden
Vergadering bij meerderheid van stemmen.

Artikel 19 Onvoorziene gevallen
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de
Federatie.
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