Datum inwerking treden reglement: 22-03-2018

Federatie van Gelderse schuttersgilden en schutterijen St. Hubertus.

Reglement Bielemanwedstrijd(en)
Goedgekeurd tijdens de algemene ledenvergadering te Zevenaar d.d. 22-03-2018

Artikel 1 Bielemanwedstrijd
1.1

De bielemanwedstrijd is een wedstrijd als bedoeld in artikel 3 lid 1 van het reglement
Federatie Evenementen.

1.2

Het bielemantreffen is een Federatief evenement als bedoeld in artikel 2 van het reglement
Federatieve Evenementen. Tijdens het bielemantreffen wordt een bielemanwedstrijd
georganiseerd.

Artikel 2 Bielemannen
2.1

Om deel te kunnen nemen aan de bielemanwedstrijd dient de bieleman met zijn eigen
vereniging aan de mars- en defiléwedstrijd te hebben deelgenomen. (niet van toepassing
bij het bielemantreffen)

2.2

De bieleman is niet verplicht om in vol ornaat, zoals gedragen bij de mars- en
defiléwedstrijd, deel te nemen aan de bielemanwedstrijd. Hij/zij wordt wel geacht
herkenbaar te zijn als deelnemende bieleman.

2.3

De bieleman wordt, bij gebleken geschikt- en geoefendheid, door zijn eigen vereniging
ingeschreven. De geschikt- en geoefendheid wordt op verenigingsniveau getoetst en
schriftelijk bevestigd bij de inschrijving voor een evenement.

2.4

Vóór en tijdens de wedstrijd mogen door de bieleman geen alcoholische dranken,
medicijnen die de reactietijd kunnen beïnvloeden en/of andere geestverruimende
middelen genuttigd/gebruikt worden

Artikel 3 Leeftijdscategorieën
3.1

Aspiranten :

11, 12 en 13 jarigen (op de dag van de wedstrijd).

3.2

Junioren

:

14 en 15 jarigen (op de dag van de wedstrijd).

3.3

Senioren

:

16 en ouder (op de dag van de wedstrijd).

3.4

Het is niet toegestaan om in een andere leeftijdscategorie deel te nemen.

Artikel 4 Aspirant
4.1

De aspirant bieleman wordt tijdens de wedstrijd vergezeld door beide wettige
vertegenwoordigers of door een, door beide wettige vertegenwoordigers, schriftelijk
gemachtigde begeleider van zijn vereniging.

4.2

Door afgifte van het, door beide wettige vertegenwoordigers, ondertekende en volledig
naar waarheid ingevulde deelnameformulier, geven de wettige vertegenwoordigers
toestemming tot deelname aan de wedstrijd.

4.3

De aanwezige wettige vertegenwoordiger of gemachtigde begeleider tekent voor aanvang
van de wedstrijd de presentielijst namens de aspirant bieleman.
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4.4

Het maximum gewicht van de door de aspirant gehanteerde bijl is 2.500 gram.

4.5

De aspirant bieleman draagt goed passende hoge veiligheidsschoenen goedgekeurd
volgens de EN ISO 20345 classificatie: S3 of S1 met eigenschap -P, norm.(Een
veiligheidsschoen met als extra de eigenschap –CR wordt aanbevolen).

4.6

In de aspirantenklasse heeft elke deelnemer een eigen begeleider, die tijdens de wedstrijd
vanuit de veiligheidszone toezicht houdt en zo nodig corrigeert.

Artikel 5 Junioren
5.1

De junior bieleman wordt tijdens de wedstrijd vergezeld door beide wettige
vertegenwoordigers of door een, door beide wettige vertegenwoordigers, schriftelijk
gemachtigde begeleider van zijn vereniging.

5.2

De junior bieleman overlegt voor aanvang van de wedstrijd het volledig naar waarheid
ingevulde en door zijn wettige vertegenwoordigers ondertekende deelnameformulier.

5.3

De junior bieleman tekent voor aanvang van de wedstrijd de presentielijst.

5.4

Het maximale gewicht van de door de junior gehanteerde bijl is 2.500 gram.

5.5

De junior bieleman draagt goed passende hoge veiligheidsschoenen goedgekeurd
volgens de EN ISO 20345 classificatie: S3 of S1 met eigenschap -P, norm een
veiligheidsschoen met als extra de eigenschap –CR wordt aanbevolen).

5.6

In de juniorenklasse heeft elke deelnemer een eigen begeleider, die tijdens de wedstrijd
vanuit de veiligheidszone toezicht houdt en zo nodig corrigeert.

Artikel 6 Senioren
6.1

De bieleman tekent voor aanvang van de wedstrijd de presentielijst.

6.2

Het gewicht van de bijl is niet aan grenzen gebonden.

6.3

De bieleman draagt goed passende hoge veiligheidsschoenen, goedgekeurd volgens de
EN ISO 20345 classificatie: S3 of S1 met eigenschap -P, norm. (een veiligheidsschoen met
als extra de eigenschap –CR wordt aanbevolen).

Artikel 7 Eigen risico
7.1

Deelname aan de bielemanwedstrijd geschiedt geheel voor eigen risico.

7.2

De bieleman is vrij om naast de verplichte beschermende kleding, extra beschermende
kleding te dragen.

7.3

De verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de te gebruiken bijl ligt ten allen tijde bij
de bieleman of zijn wettig vertegenwoordiger.

Artikel 8 Aantal ronden
8.1

Na het sluiten van de digitale inschrijving, bepaalt de organiserende vereniging, in overleg
met de Federatie coördinator en de concoursbegeleiders van het jurycollege het aantal
ronden waaruit de wedstijd zal bestaan. Uiterlijk 1 maart zal het aantal ronden per
Federatief evenement bekend gemaakt worden via www.schuttersnet.nl
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8.2

- Een wedstrijd duurt maximaal 3 ronden bij de senioren.
- In het geval van een finaleronde, is het aantal finalisten gelijk aan het aantal banen.
- Een wedstrijd voor aspiranten en junioren gaat over 2 ronden.

Artikel 9 Wedstrijdvolgorde
9.1

Voor aanvang van de wedstrijd is er een briefing.

9.2

Per leeftijdscategorie wordt de wedstrijdvolgorde, per ronde, door loting bepaald.

9.3

Het nummer van de loting is tevens het nummer van de stam.

9.4

Niet tijdig aanwezig bij de loting voor een (volgende) ronde betekent uitsluiting van de
wedstrijd.

Artikel 10 Wedstrijdterrein
10.1

De wedstrijd vindt plaats op een onverharde, vlakke ondergrond.

10.2

De opstelling van de piketten is zodanig dat de bielemannen naast elkaar en niet
tegenover elkaar staan.

Artikel 11 Wedstrijdruimte
11.1

Iedere bieleman heeft minimaal 3 x 3 meter wedstrijdruimte ter beschikking.

11.2

De wedstrijdruimte is rondom afgezet met een fijnmazig (25 mm x 150 mm) bouwhek van
minimaal 2 meter hoog.

11.3

De wedstrijdruimte is vrij van alle niet ter zake dienende voorwerpen / materialen.

11.4

De wedstrijdruimte wordt na gebruik direct schoon gemaakt.

11.5

Er zijn minimaal 2 en maximaal 4 wedstrijdruimten.

11.6

De bieleman mag de wedstrijdruimte niet verlaten dan op teken van of namens de jury.

11.7

In overleg met de jury en federatiecoördinator kan het fijnmazig bouwhek worden
vervangen door een andere veilige afzetting van minimaal 2 meter hoog.

Artikel 12 Veiligheidszone
12.1

Rondom de wedstrijdruimte ligt een veiligheidszone van 3 meter.

12.2

De veiligheidszone is, waar nodig afgezet met dranghekken of in overleg met de jury en
federatiecoördinator, ander deugdelijk afzetmateriaal.

12.3

In de veiligheidszone bevindt zich geen publiek.

12.4

De veiligheidszone is vrij van alle niet ter zake dienende voorwerpen / materialen.

12.5

De veiligheidszone wordt na elke ronde direct schoon gemaakt.
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Artikel 13 Stammen
13.1

Alle stammen, die gebruikt worden tijdens een wedstrijd dienen aan de volgende eisen te
voldoen
•
lengte +/- 150 cm, zo recht mogelijk
•
de houtsoort van alle stammen is per wedstijd gelijk
•
de vochtigheidsgraad van het hout is er wedstrijd nagenoeg gelijk
•
De doorsnede van de stammen dient te zijn:
o
Aspiranten :
tussen de 10 en 13 cm
o
Junioren :
tussen de 14 en 16 cm
o
Senioren :
tussen de 18 en 22 cm

13.2

Alle stammen worden circa 4 weken voor de wedstrijd ter beoordeling aangeboden aan de
jury.

13.3

Alle stammen worden voor de wedstrijd op doorsnede per ronde gesorteerd, door of
namens de organisatie uiterlijk op de dag voorafgaande aan het evenement.
▪
In de finale ronde zijn alle stammen gelijk van doorsnede.

13.4

Alle stammen worden voor aanvang van de wedstrijd door of namens de jury voorzien
van een nummer.

Artikel 14 Piketten
14.1

De piketten staan twee aan twee tegenover elkaar.

14.2

De piketten staan minimaal 80 en maximaal 90 cm uit elkaar.

14.3

De piketten staan ± 30 cm boven de grond.

14.4

De piketten worden in een V-vorm geplaatst, zodanig dat de tussenruimte:
▪ aan de onderzijde ± 25 cm is.
▪ aan de bovenzijde ± 40 cm is.

Artikel 15 Bijlen
15.1

De bijlen wordt voor aanvang van de wedstrijd door of namens de jury visueel
gecontroleerd op deugdelijkheid.

15.2

De bijl dient voorzien te zijn van houten wiggen en een borgpen.

15.3

Bij ondeugdelijk materiaal wordt de betreffende bieleman uit de wedstrijd genomen.

15.4

De bijl dient ten allen tijde veilig en afgeschermd vervoerd en/of gedragen te
worden.

15.5

De bescherming van de bijl wordt pas in de wedstrijdruimte verwijderd.

15.6

De bijl mag niet onbeheerd worden achtergelaten.

15.7

De bijl dient voorzien te zijn van een houten steel.
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Artikel 16 Tijdopname
16.1

De tijdopname vindt plaats met behulp van een stopwatch (of via elektronische weg).

16.2

De tijdopname geschiedt door de jury, eventueel geassisteerd door mensen van de
organiserende vereniging.

16.3

In de finale vindt de tijdopname plaats door 2(twee) tijd opnemers per finalist.

Artikel 17 Wedstrijd verloop
17.1

Het verloop van de wedstrijd:
• De stammen worden vlak op de grond gelegd, tussen 4 piketten.
• Bij het begin van elke ronde rust de bijl op de stam.
• De tijdopname (per bieleman) start met de eerste klap op de stam en eindigt als de
stam volledig is doorgehakt

17.2

Gaat de stam uit de piketten dan dient deze met de bijl weer op zijn plaats gebracht te
worden.
Buiten de piketten mag niet gehakt worden.
Tijdens de wedstrijd mag de stam niet worden aangeraakt met de hand(en) of voet(en

17.3

De wedstrijd eindigt:
•
Als de stam volledig is doorgehakt. De eindtijd wordt opgenomen in de uitslag.
•
3 minuten na beging tijdopname. (Ter bescherming van de bieleman)
•
Als de bieleman de stam met zin handen en/of voeten aanraakt.
•
Als er gehakt wordt als de stam buiten de piketten ligt.
•
Als de bieleman tijdens de wedstrijd sporen vertoont van overmatige vermoeidheid
en/of de waarneembare lichamelijke toestand van de bieleman het niet toelaat verder
te gaan. Deze beslissing kan genomen worden door de jury, of de begeleider van de
bieleman.
•
Als de veiligheid van de deelnemer(s) en/of de omstanders in het geding komt

Artikel 18 bepalen wedstrijd uitslag
18.1

aspiranten en junioren:
• Elke leeftijdscategorie slaat 2 ronden.
• De behaalde tijden worden bij elkaar opgeteld en vormen samen de eindtijd.
• De aspirant en de junior met de beste eindtijd is de winnaar.

18.2

senioren:
De wedstrijd kan bestaan uit 1, 2 of 3 ronden.
•
Bij 1 ronde:
o De bieleman met de snelste tijd is de winnaar.
•

Bij 2 ronden:
o Na de 1e ronde wordt een ranglijst samengesteld op basis van de tijdwaarneming.
o Het vooraf bepaalde aantal bielemannen van de ranglijst gaat door naar de finale.
o De bieleman met de snelste tijd in de finale is de winnaar.
o Alle deelnemers aan de finaleronde ontvangen een prijs.
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•

18.3

Bij 3 ronden:
o Na de 1e ronde wordt een ranglijst samengesteld op basis van de tijdwaarneming.
o Het vooraf bepaalde aantal bielemannen van de ranglijst gaat door naar de 2e
ronde
o Na de 2e ronde wordt een ranglijst samengesteld op basis van de tijdwaarneming.
o Het vooraf bepaalde aantal bielemannen van de ranglijst gaat door naar de finale.
o De bieleman met de snelste tijd in de finale is de winnaar.
o Alle deelnemers aan de finaleronde ontvangen een prijs.

Bielemantreffen
De winnaar van het bielemantreffen is de bieleman Kampioen van Gelderland voor dat jaar.
Er is een kampioen in elke leeftijdsklasse (aspirant, junior en senior)

Artikel 19 Uitsluiting van deelname
19.1

Een bieleman, die de veiligheid van deelnemers, begeleiders, juryleden en/of publiek in
gevaar brengt, wordt voor een schuttersjaar uitgesloten van deelname aan alle
wedstrijden (Een schuttersjaar loopt vanaf het voorval evenement tot en met het zelfde
evenement in het aansluitende jaar).

19.2

Een bieleman wordt uitgesloten van verdere deelname aan de wedstrijd als een van de
artikelen uit dit reglement wordt overtreden.

Artikel 20 Werkinstructie Bielemanwedstrijden
20.1

In dit reglement wordt op verschillende plaatsen gesproken over diverse controles.
Deze controles staan beschreven in de “Werkinstructie Bielemanwedstrijden”.
Deze werkinstructie wordt goedgekeurd bij besluit van het Federatiebestuur. De meest
recente versie is terug te vinden op www.schuttersnet.nl.

Artikel 21 Protest
21.1

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 22 Wijzigingen
22.1

Tot wijziging van dit Reglement kan worden besloten door de Algemene Leden
Vergadering van de Gelderse Schuttersfederatie St. Hubertus, bij meerderheid van
stemmen.

Artikel 23 Onvoorziene gevallen
23.1

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de Gelderse
Schutters Federatie St. Hubertus.
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