Federatie van Gelderse schuttersgilden en schutterijen ´St. Hubertus´

Reglement Beste Commandant
Goedgekeurd ALV te Zevenaar d.d. 25 november 2021

Artikel 1

Wedstrijd beste commandant
De Beste commandant is een wedstrijd als bedoeld in artikel 3 van het reglement
Federatieve Evenementen van de Federatie St. Hubertus.

Artikel 2

Deelname aan de wedstrijd beste commandant
Neemt een vereniging deel aan een Federatieve schuttersdag, Kringdag of
Schuttersconcours, genoemd in artikel 2 van het reglement Federatieve Evenementen,
dan wordt haar dienstdoend hoofcommandant automatisch beoordeeld. De naam van
deze dienstdoend hoofdcommandant wordt daartoe vooraf geregistreerd.

Artikel 3

Duur van de wedstrijd beste commandant

3.1

De commandant van een deelnemende vereniging wordt beoordeeld vanaf de
ontvangst tot en met het defilé.

3.2.

Na het defilé wordt de algemene indruk die de verenging achterlaat tijdens het
concours meegewogen bij de beoordeling van ‘Beste commandant’.

Artikel 4

Klasse indeling
Voor de wedstrijd “Beste commandant” is geen klasse indeling.

Artikel 5

Beoordeling

5.1

Elke commandant wordt beoordeeld op de hoofdgroepen, genoemd in artikel 6
van dit reglement, door de twee aangestelde juryleden “Beste commandant”.

5.2

De toegekende puntenwaardering is gebaseerd op waarnemingen van deze
twee aangestelde juryleden.

5.3

Alle andere juryleden dan onder artikel 5 geven aan het einde van de dag een
dag beoordeling. Deze dag beoordeling wordt verwerkt onder de hoofdgroep
“Algemene indruk tijdens mars- en defiléwedstrijd” van artikel 6.9.
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Artikel 6

Hoofdgroepen beoordeling beste commandant

6.1

Ontvangst/ erewijn:
• Presentatie bij binnenkomst:
Dit omvat o.a. de wijze waarop de commandant de delegatie van zijn vereniging
aankondigt.
• De plaats tijdens het melden:
Dit omvat de plaats die de commandant inneemt t.o.v. het ontvangstcomité,
kiest hij de juiste plek in verhouding tot de ruimte.
• Begeleiding van het Koningspaar:
Dit omvat o.a. de manier waarop de commandant het Koningspaar begeleidt
tijdens het begroeten en het innemen van de plaats.
• Sabelgroet:
Dit omvat o.a. de manier waarop de commandant omgaat met de ruimte die er is.
• Wijze van begroeten:
Dit omvat o.a. het wel/niet dragen van handschoenen,
het moment van groeten door de commandant.
• Algemene indruk:
Dit omvat o.a. de kleding, verstaanbaar spraakgebruik, houding etc.

6.2

Commandantenbespreking:
Presentatie:
Dit omvat o.a. de wijze waarop de commandant deelneemt aan het overleg,
de houding die hij aanneemt en de aandacht die hij schenkt aan de sprekers.

6.3

Opening op het evenemententerrein:
• Presentatie:
Dit omvat o.a. de wijze waarop de commandant zijn vereniging laat deelnemen aan de
opening. Denk hierbij aan de houding aannemen, opvolgen opdrachten van de dag
commandant, positie en houding tijdens het volkslied etc.
• Commando’s tijdens de opening:
Dit omvat o.a. de wijze waarop de commandant zijn vereniging de nodige
aanwijzingen geeft om tijdens de opening correct opgesteld te staan, het uittreden
van de vendeliers voor de vendelhulde en het terugkeren in het vak van de vendeliers.

6.4

Afmars en commando’s:
• Melden bij de dag commandant:
Dit omvat o.a. de wijze waarop de commandant zich meldt bij de dag commandant,
het brengen van de sabelgroet en de verstaanbaarheid.
• Commando’s bij de afmars:
Dit omvat o.a. de verstaanbaarheid en duidelijkheid van de door de commandant
gegeven commando’s.

6.5

Defilé afmars:
• Uitvoeren van de commando’s van de dag commandant:
Dit omvat o.a. het vlug en correct reageren op de dag commandant bij de afmars.

6.6

Positie commandant tijdens het defilé:
• Loopt de commandant gedurende het defilé in de pas en in de juiste positie t.o.v. zijn
vereniging. De vereniging moet de commandant kunnen verstaan en de commandant
dient overzicht te hebben.
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6.7

Presentatie en commando’s tijdens het defilé:
• De wijze waarop de commandant zijn vereniging voorstelt aan de gasten op de
eretribune, de commando’s die hij geeft en de wijze waarop hij de sabelgroet brengt
zijn van belang.
• Commando’s tijdens het defilé:
Dit omvat o.a. de wijze waarop de commandant zijn officieren, vendeliers, bestuur
etc. de commando’s geeft bij ‘Hoofd rechts’.

6.8

Sabelgroet
De commandant wordt tijdens de beoordelingsperiode beoordeeld op de wijze waarop
de sabelgroet gebracht wordt. Leidend hierbij is de uitvoering zoals vastgelegd in de
instructie-dvd van de federatie

6.9

Algemene indruk tijdens mars- en defiléwedstrijd
• Volgt de commandant gedurende de wedstrijd de commando’s van de dag
commandant correct en vlot op.
• Reageert de vereniging snel en adequaat op de commando’s van de commandant.
• De algemene indruk die de commandant achterlaat gedurende de wedstrijd, denk
hierbij aan kleding, gedrag, opstelling tijdens de wedstrijd.
• Heeft de commandant de leidinggevende van de onderliggende afdelingen goed
geïnstrueerd.

Artikel 7

Puntentelling
Elk jurylid, genoemd in artikel 5.1, kan per hoofdgroep punten toekennen op een schaal
van 1 tot 10, waarbij als uitgangspunt wordt gehanteerd een 7.

Artikel 8

Beste commandant
Beste commandant is de commandant met de meeste punten als bedoeld in artikel 7.

Artikel 9

Uitreiking prijs

9.1

Tijdens de kringdagen wordt de prijs van “Beste Commandant” bij de prijsuitreiking
bekendgemaakt en ontvangt de commandant die als beste wordt uitgeroepen een
blijvende herinnering.

9.2

Tijdens de federatieve Schuttersdag wordt de prijs van “Beste Commandant” bij de
prijsuitreiking bekendgemaakt en ontvangt de commandant die als beste wordt
uitgeroepen een wissel-medaille en een blijvende herinnering tijdens de algemene
Najaars ledenvergadering van de federatie St. Hubertus.
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Artikel 10

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

Artikel 11

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

Artikel 12

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

Reglement Beste Commandant

versie 25 november 2021

blad 4/4

