Federatie van Gelderse schuttersgilden en schutterijen ´St. Hubertus´

Reglement Schietwedstrijden
Goedgekeurd ALV te Zevenaar d.d. 26 november 2020

Artikel 1:

Schietwedstrijden
Het reglement schietwedstrijden is van toepassing op alle Federatieve schietwedstrijden,
die plaatsvinden tijdens de Federatieve evenementen, genoemd in artikel 2 van het
“Reglement Federatieve Evenementen”.
Onder de Federatieve schietwedstrijden vallen:
• Kruisboog schieten
• Handboog schieten
• Luchtgeweer schieten
• Jeugd luchtgeweer schieten
• Luchtpistool schieten

Artikel 2:

Wedstrijdleiding

2.1

De wedstrijdleiding van de schietwedstrijden is in handen van de voorzitter
van de schietcommissie of diens plaatsvervanger.

2.2

Bij elk wedstrijd onderdeel worden één of meerdere baancommissarissen
aangewezen. Een baancommissaris is verantwoordelijk voor het betreffende
wedstrijd onderdeel.
De baancommissarissen zijn beëdigde leden van de schietcommissie.

2.3

De organiserende verenging zorgt per wedstrijd onderdeel voor de benodigde
helpers. Deze voeren hand en span diensten uit tijdens de wedstrijden, op aangeven
van de baancommissarissen.

2.4

Het aantal benodigde helpers wordt in het voortraject besproken met de
schietcommissie.

2.5

De helpers moeten minimaal 18 jaar oud zijn.

2.6

Voorafgaande aan de wedstrijd krijgen de helpers een instructie van de baancommissaris.

2.7

De helpers tekenen een presentielijst, waarmee ze aangeven dat ze op de hoogte
zijn van hun taak tijdens de wedstrijden. - De helpers dragen een (oranje) hesje.

Artikel 3:

Algemene voorwaarden

3.1

De organiserende vereniging zorgt er voor dat alle vergunningen en regelgeving
voor de schietwedstrijden in orde zijn.

3.2

De organiserende vereniging sluit een verzekering af voor Wettelijke Aansprakelijkheid
waarin de schietwedstrijden expliciet zijn opgenomen.
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3.3

De organiserende vereniging zorgt er voor dat op het evenemententerrein een
EHBO-post is ingericht die gedurende de volledige duur van de schietwedstrijden bezet is.

3.4

Alle schutters van de deelnemende verenigingen dienen verzekerd te zijn voor
Wettelijke Aansprakelijkheid (persoonlijk of via hun vereniging), waarin deelname aan
schietwedstrijden expliciet is opgenomen.

Artikel 4:

Het schietterrein

4.1

Het schietterrein dient ingericht te zijn volgens de bepalingen genoemd in
het “Concours handboek” van de Gelderse Schutters Federatie. Het schietterrein is
afgezet met dranghekken.

4.2

Het schietterrein mag alleen worden betreden door de deelnemende schutters,
de begeleiders van de deelnemende schutters en functionarissen van de Gelderse
Schutters Federatie of de organiserende vereniging.
Op het moment dat het team van de schutter niet aan de beurt is om te schieten,
verlaat hij het schietterrein.

4.3

Binnen de omheining van het schietterrein is het verboden om alcohol houdende
drank te nuttigen en/of bij zich te hebben.

4.4

Mobiele telefoons dienen uitgeschakeld te zijn

Artikel 5:
5.1
5.2

5.3

Artikel 6:
6.1

De wapens
De wapens (luchtgeweren, luchtpistolen en bogen) moeten in goede staat van
onderhoud verkeren.
Het is toegestaan om te schieten met eigen wapens, zolang deze voldoen aan alle
veiligheidseisen.
Indien de schietcommissie het materiaal als ondeugdelijk beoordeelt, mag er niet
mee geschoten worden. Dit materiaal dient direct van het schietterrein verwijderd
te worden.
Tijdens het transport van de wapens van en naar het schietterrein, dienen de
wapens volgens de wettelijke regels beschermd te zijn:
• Luchtgeweren en luchtpistolen zijn opgeborgen in een foedraal of koffer.
• Handbogen zijn opgeborgen in een koffer
• Kruisbogen zijn voorzien van een peesbeschermer.
Het is de verantwoordelijkheid van de schutter om voor deze maatregelen te zorgen.

De schutter
Iedere schutter wordt geacht op de hoogte te zijn van de inhoud van de
wedstrijdreglementen en andere relevante voorschriften.
Alle schutters dienen zich aan de daarin gestelde regels te houden.
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6.2

Om aan de schietwedstrijden te mogen deelnemen dient men aan de mars- en
defiléwedstrijden deel te nemen en in het tenue van de vereniging gekleed te zijn.
Hiervan kan alleen worden afgeweken indien de schutter met een gegronde reden
toestemming heeft van de wedstrijdleider. Dit moet vóór de mars- en defiléwedstrijden
worden doorgegeven aan de wedstrijdleiding van de schietwedstrijden

6.3

Een schutter mag slechts voor zichzelf en op eigen naam schieten, voor slechts
één vereniging. Bij fraude wordt het korps van de betrokken wedstrijddiscipline
geschorst voor de desbetreffende wedstrijddag.

6.4

Om deel te mogen nemen aan de schietwedstrijden dient de schutter op de dag
van het evenement 18 jaar oud te zijn.

6.5

Schutters die jonger zijn dan 18 jaar, mogen uitsluitend deelnemen aan het
“Korps Jeugd Luchtgeweer Schieten”.
En als deze deelnemer op de dag van het evenement jonger is dan 16 jaar, dan is
zijn deelname alleen toegestaan onder begeleiding. De begeleider moet herkenbaar
zijn als lid van zijn vereniging om het schietterrein te mogen betreden.

6.6

Bij luchtgeweer, luchtpistool en kruisboog wordt geschoten in 3 verschillende klassen
(klasse A, B en C). Afhankelijk van het jaargemiddelde wordt een korps ingedeeld in een
klasse.

Artikel 7:

De inschrijving

7.1

De vereniging schrijft zich in voor de disciplines waaraan men mee wil doen,
volgens artikel 12 van het reglement “Federatieve evenementen”.

7.2

Per vereniging mag men per discipline deelnemen met één team, bestaande uit
minimaal vier schutters (maximaal zes). De beste 4 resultaten tellen mee voor de uitslag.
Bij het handboog schieten kan een team uit meer dan vier personen bestaan.
Het resultaat van de beste 4 schutters telt mee voor de uitslag.

7.3

Bij het jeugd luchtgeweer schieten bestaat een team uit 3 personen.
Een vereniging mag met maximaal 5 jeugd teams deelnemen. Een schutter mag zich
maximaal 1 team inschrijven.

7.4

De deelnemende verenigingen ontvangen uiterlijk vier weken voor aanvang van het
evenement een opgave formulier van de schietcommissie, om de namen van de
deelnemende schutters in te vullen voor de in artikel 7.1 opgegeven disciplines.
Dit formulier dient uiterlijk twee weken voor het evenement geretourneerd te zijn bij
de wedstrijdsecretaris van de schietcommissie
Bij binnenkomst van het aanbieden van de erewijn mogen de namen van de deelnemers
nog gewijzigd worden.

7.5

Inschrijven voor het individueel schieten vindt plaats op het wedstijdterrein.
De individuele schutter kan zich inschrijven als de korps kaarten van zijn vereniging
voor desbetreffend onderdeel ingeleverd zijn. Het inschrijfgeld dient ter plaatse te
worden voldaan.

Reglement Schietwedstrijden

versie 26 november 2020

blad 3/7

Artikel 8:
8.1

De wedstrijd
Korps schieten
1. Korps Luchtgeweer schieten
• Er wordt vrijstaand opgelegd geschoten.
Het geweer rust op een steun. Deze steun mag niet op anderen wijze beroerd
worden. (vrijstaand opgelegd wil zeggen dat het geweer ondersteund mag

worden door een standaard, maar dat deze standaard niet gebruikt mag
worden om op te leunen. Het lichaam mag de standaard niet beroeren)
•
•
•
•
•

Per schutter wordt een serie van 5 geschoten op 1 kaart met 5 targets.
Voorafgaande aan deze serie mag op een aparte kaart proef worden geschoten,
met een maximum van 2 proefschoten per schutter.
Een schot dat buiten de telling valt word gezien als een geldig schot, dit wordt
geteld als 0.
Het hoogste schot vervalt, als er 6 schoten op het blazoen zitten. Indien er 7 of
meer schoten in de serie zijn vervalt deze in zijn geheel.
De 4 beste resultaten worden opgeteld en vormt het team resultaat.

2. Korps Luchtpistool schieten
• Er mag “vrijhand” en/of opgelegd geschoten worden.

Bij opgelegd schieten wordt het luchtpistool met de onderzijde
van de kolf op een steun geplaatst en mag niet zijdelings “aangeleund”
zijn/worden tegen de installatie.
In beide gevallen mag tijdens het schieten de “niet” schiethand niet
boven de gordel geplaatst worden.
•
•
•
•
•

Per schutter wordt een serie van 5 geschoten op 1 kaart met 1 target.
Voorafgaande aan deze serie mag op een aparte kaart proef worden geschoten,
met een maximum van 2 proefschoten per schutter.
Een schot dat buiten de telling valt word gezien als een geldig schot, dit wordt
geteld als 0.
Het hoogste schot vervalt, als er 6 schoten op het blazoen zitten. Indien er 7 of
meer schoten in de serie zijn vervalt deze in zijn geheel
De 4 beste resultaten worden opgeteld en vormt het team resultaat.

3. Korps Kruisboog schieten
• Per schutter wordt een serie van 5 geschoten op 5 kaarten met 1 target.
• Voorafgaande aan deze serie mag, per schutter, op een aparte kaart 2 keer
proef worden geschoten.
• Een schot dat buiten de telling valt word gezien als een geldig schot, dit wordt
geteld als 0.
• Het hoogste schot vervalt, als er 2 schoten op het blazoen zitten.
Indien er 7 of meer schoten in de serie zijn vervalt deze in zijn geheel
• De 4 beste resultaten worden opgeteld en vormt het team resultaat.
• Er mag gebruikt gemaakt worden van een schietstandaard (met veer).
Er mag enkel gebruik gemaakt worden van een door de Gelderse Schutters
Federatie beschikbaar gestelde schietstandaard.
4. Korps Handboog schieten
• Per schutter wordt een serie van 30 pijlen geschoten.
• De schutters tellen zelf de pijlen
• De 4 beste resultaten worden opgeteld en vormt het team resultaat.
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5. Korps Jeugd Luchtgeweer schieten
• Per schutter wordt een serie van 5 geschoten op 1 kaart met 5 targets.
• Voorafgaande aan deze serie mag op een aparte kaart proef worden geschoten,
met een maximum van 2 proefschoten per schutter.
• Een schot dat buiten de telling valt word gezien als een geldig schot, dit wordt
geteld als 0.
• Het hoogste schot vervalt, als er 6 schoten op het blazoen zitten.
Indien er 7 of meer schoten in de serie zijn vervalt deze in zijn geheel.
• De resultaten worden opgeteld en vormen het team resultaat.

8.2

Individueel schieten
1. Individueel Luchtgeweer schieten
• Per schutter wordt een serie van 5 geschoten op 1 kaart met 5 targets.
• Er is geen proefschot mogelijk
2. Individueel Luchtpistool schieten
• Per schutter wordt een serie van 5 geschoten op 1 kaart met 1 target.
• Er is geen proefschot mogelijk
3. Individueel Kruisboog
• Per schutter wordt een serie van 5 geschoten op 5 kaarten met 1 target
• Er is geen proefschot mogelijk
4. Individueel Handboog
• Als de handboogschutter zich voor aanvang van de korps handboog
schietwedstrijd heeft ingeschreven voor de individuele wedstrijd, tellen de
punten, geschoten bij de korps wedstrijd ook voor de individuele wedstrijd
5. Individuele Jeugdprijzen
• Voor de jeugd zijn er geen separate individuele wedstijden. De individuele
resultaten tijdens het korps schieten zijn bepalend voor de individuele prijzen.
• Voor de individuele jeugd prijzen is geen opgave nodig.

8.3

Algemene bepalingen
•
•
•

•
•
•

•

Het gebruik van optische middelen zoals een speciale schietbril is niet toegestaan.
Uitgezonderd zijn een normale bril of zonnebril.
Het gebruik van hulpmiddelen, zoals speciale schietpakken en /of schoenen is
niet toegestaan.
Als een wapen onbruikbaar raakt tijdens een serie schoten, kan in overleg met de
baancommissaris, met een ander wapen verder worden geschoten. De
baancommissaris maakt hiervan een aantekening op de blazoenen van de
schutter.
De schutter mag met het nieuwe wapen 1 keer proef schieten.
Alle reeds geschoten punten blijven tellen.
Als een schutter gehinderd is, is het alleen toegestaan om met toestemming
van de baancommissaris een schot over te doen.
Alle blazoenen uitgegeven door de schietcommissie dienen weer ingeleverd
te worden bij de baancommissaris. De schutter mag de geschoten blazoenen
wel zien maar mag deze niet zelf meenemen.
Alle schutters dienen de aanwijzingen van de baancommissarissen op te volgen.
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• De baancommissaris kan een schutter uitsluiten van de wedstrijd in het geval
de schutter:
- zich hinderlijk gedraagt of zich niet houdt aan de genoemde regels
- onder invloed is van alcohol of anderen genotsmiddelen, waardoor de
veiligheid in het gedrang komt
- zich met een wapen omkeert of op andere wijze met het wapen zwaait, en
daarmee anderen in gevaar brengt
• Een schutter die wordt uitgesloten van de schietwedstrijd, dient het schietterrein
direct te verlaten.
• Bij het niet opvolgen van het besluit van de baancommissaris, wordt de gehele
vereniging uitgesloten van verdere deelname aan de schietwedstrijden
• De baancommissaris maakt direct melding van de verwijdering bij de
wedstrijdleiding

Artikel 9:

Uitslag bepaling

9.1

De wedstrijd uitslag wordt bepaald door optelling van het aantal geschoten punten.
(bij korps schieten de optelling van de 4 beste resultaten). Er vindt een rangschikking
plaats per klasse waarin geschoten wordt.

9.2

Bij de individuele wedstrijden wordt alleen de beste kaart van de schutter
meegenomen in de uitslag.

9.3

Bij een gelijk aantal punten volgt een na-telling volgens ondergenoemde volgorde
• Alle schoten worden op rij gezet van hoog naar laag
• Diegene die het meeste de maximale score heeft is de winnaar
• Bij gelijke stand wordt gekeken naar het aantal op 1 na hoogste score, enzovoort.

Artikel 10:

Klasse indeling / promotie en degradatieregeling

10.1

Na het laatste Federatieve evenement wordt een herindeling gemaakt voor het
volgende seizoen. Een korps kan degraderen, promoveren of zich handhaven in de klasse.

10.2

Bij het handboog schieten en het jeugd luchtgeweer schieten kennen we geen
klasse indeling

10.3

Uitslagen van een Landjuweel wedstrijd tellen niet mee bij het bepalen van
het jaargemiddelde
De herindeling vindt plaats op basis van het jaargemiddelde van de laatste 3 jaren.
Indeling vindt plaats op basis van de volgende scores:
Klasse C
Klasse B
Luchtgeweer
tot 135
135 tot 150
Luchtpistool
tot 99
99 tot 120
Kruisboog
tot 150
150 tot 170
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Artikel 11

Wijzigingen
Tot wijziging van dit Reglement kan worden besloten door de Algemene Leden
Vergadering van de Federatie.

Artikel 12

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