Federatie van Gelderse schuttersgilden en schutterijen ´St. Hubertus´

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

Artikel 1

Marswedstrijd
De marswedstrijd is een wedstrijd als bedoeld in artikel 3 van het reglement
Federatieve evenementen van de Federatie St. Hubertus.

Artikel 2

Deelname aan de marswedstrijd
Geüniformeerde deelname aan de marswedstrijd is verplicht.

Artikel 3

Lengte van de marswedstrijd
De marswedstrijd wordt afgelegd over een parcours van minimaal 800 meter
en maximaal 2.000 meter.

Artikel 4

Parcours marswedstrijd
Het parcours van de marswedstrijd dient te voldoen aan onderstaande voorwaarden:
• Vrij van obstakels en voldoende afgeschermd voor onbelemmerde doorgang
van de deelnemers
• Minimaal 3 haakse bochten

Artikel 5

Vrije zone

5.1

Als onderdeel van de marsroute kan een vrije zone worden toegestaan,
waarin niet wordt gejureerd:
• In overleg met de federatiecoördinator en de concoursbegeleiding.
• Op voorwaarde dat het marstempo voorwaarts gehandhaafd blijft.

5.2

Demonstraties in de vrije zone zijn niet toegestaan als die het voorwaartse
marstempo beïnvloeden.

Artikel 6

Bordjesdragers / routebegeleiders
Tijdens de marswedstrijd loopt vóór elke vereniging een bordjesdrager / route begeleider.
De organiserende vereniging draagt zorg voor de bordjesdragers / route begeleiders.
De deelnemende vereniging zorgt zelf voor een bordje met vermelding van zijn
verenigingsnaam.
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Artikel 7

Klasse indeling

7.1

De marswedstrijd kent de volgende klassen:
• Superieure A
(hoogste klasse)
• Superieure B
• Ereafdeling
• Vaandelafdeling (laagste klasse)

7.2

De indeling in de klasse vindt plaats op basis van eerder behaalde resultaten,
volgens de methode zoals beschreven in artikel 13 van dit reglement.

7.3

Een nieuw Federatielid begint in de Vaandelafdeling.

7.4

Deelnemende gastverenigingen worden ingedeeld in de Vaandelafdeling

Artikel 8

Beoordeling tijdens marswedstrijd

8.1

Elke vereniging heeft aan het begin van de marswedstrijd 171 punten, die kunnen
worden vermeerderd met bonuspunten zoals die zijn genoemd in artikel 10 van dit
reglement.

8.2

Tijdens de marswedstrijd worden de verenigingen beoordeeld door minimaal 3 juryleden.

8.3

Ieder jurylid kan maximaal 51 minpunten toekennen voor:
• Te dicht achter het voorgaande korps lopen (ca. 50 meter afstand)
• Niet gericht marcheren in de lengte
• Niet gericht marcheren in de breedte
• Niet houden aan gelijke onderlinge afstanden van de onderdelen
• Niet gericht marcheren in de lengte/breedte (muziek)
• Niet haaks door de bocht gaan
• Uit de pas marcheren
• Over de grond slepen van een vendel
• Niet op gelijke wijze dragen van de vendels
• Niet op gelijke wijze dragen van de wapens
• Niet op gelijke wijze dragen van de bijlen
• Niet op gelijke wijze dragen van de sabels
• Niet op gelijke wijze dragen van overige attributen
• Niet centraal marcheren achter de tambour-maître of miss majorette
• Praten, lachen of zwaaien van een van de deelnemers
• Algemene indruk (kauwgum, presentatie, tenue enz.)

8.4

Het puntentotaal wordt bepaald door optelling van de basis- en de bonuspunten,
verminderd met de toegekende minpunten.

8.5

Wordt een vereniging slechts vertegenwoordigd door een delegatie, zoals
omschreven in het Reglement Federatieve evenementen, dan wordt deze
niet beoordeeld.
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Artikel 9

Uitsluitingen van beoordeling
Tijdens de marswedstrijd worden Konings- en Keizersparen, Jeugdkoningen en
piassen niet beoordeeld.

Artikel 10

Bonuspunten

10.1

Elke vereniging ontvangt bonuspunten voor het aantal deelnemers aan de marswedstrijd.
Aantal deelnemers:
• 0 t/m 49
0 bonuspunten.
• 50 t/m 74
3 bonuspunten.
• 75 t/m 99
6 bonuspunten.
• Meer dan 100
9 bonuspunten.

10.2

Het totaal aantal deelnemers per vereniging wordt door de jury bepaald bij aanvang
van de marswedstrijd.

Artikel 11

Prijzen
•
•
•
•

Artikel 12

Superieure A:
Superieure B:
Ereafdeling:
Vaandelafdeling:

1e prijs
144 punten
141 punten
138 punten
135 punten

2e prijs
135 punten
132 punten
129 punten
126 punten

3e prijs
126 punten
123 punten
120 punten
117 punten

geen prijs
< 126 punten
< 123 punten
< 120 punten
< 117 punten

Overwaardering

12.1

Wanneer er meer punten worden behaald dan nodig voor een 1e prijs, als bedoeld in
artikel 11 van dit reglement, dan krijgt de vereniging overwaarderingpunten.
Deze overwaarderingspunten worden meegenomen in de totaaltelling van
overwaarderingspunten tijdens de wedstrijden marcheren, defiléren en klassiek
vendelen voor senioren samen.

12.2

De vereniging die in één schuttersjaar de meeste overwaarderingpunten heeft behaald
tijdens de wedstrijden marcheren, defiléren en klassiek vendelen voor senioren samen,
ontvangt de prijs voor de hoogste overwaardering totaal.

12.3

Tijdens de Najaars ledenvergadering van de Federatie St. Hubertus wordt een
wisselbeker uitgereikt aan de vereniging die in het afgelopen schuttersjaar de meeste
overwaarderingspunten totaal heeft behaald.
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Artikel 13

Promotie / Degradatie

13.1

Een vereniging promoveert naar de bovenliggende hogere klasse wanneer tijdens
een wedstrijd als bedoeld in artikel 3 van het reglement Federatieve evenementen,
binnen 3 kalenderjaren, 3 keer achter elkaar een eerste prijs wordt behaald.
De promotie gaat direct in.

13.2

Een vereniging degradeert naar de onderliggende lagere klasse wanneer tijdens een
wedstrijd als bedoeld in artikel 3 van het reglement Federatieve evenementen,
binnen 3 kalenderjaren, 3 keer achter elkaar geen 1e prijs wordt behaald.
De degradatie gaat direct in.

Artikel 14

Automatische degradatie
Een vereniging degradeert automatisch wanneer het korps niet in 3 opeenvolgende
kalenderjaren heeft deelgenomen aan een evenement, als bedoeld in artikel 3 van
het reglement Federatieve evenementen.
Deze degradatie zal tijdens de najaarsvergadering van de Federatie St. Hubertus
bekend worden gemaakt.

Artikel 15

Degradatie op verzoek
Een vereniging kan op eigen verzoek uitkomen in een lagere klasse.
Het verzoek daarvoor moet schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij het
bestuur van de Federatie St. Hubertus.

Artikel 16

Bekend maken promotie / degradatie
Promoties en degradaties volgens artikel 13 van dit reglement worden tijdens de
prijsuitreiking van elk evenement bekend gemaakt.

Artikel 17

Protest
Als een vereniging het niet eens is met de beoordeling, dan kan hier achteraf op
worden gereageerd volgens de procedure conform artikel 16 van het reglement
Federatieve evenementen.

Artikel 18

Wijzigingen
Tot wijziging van dit reglement kan worden besloten door de algemene ledenvergadering
van de Federatie St. Hubertus.

Artikel 19

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