Federatie van Gelderse schuttersgilden en schutterijen ´St. Hubertus´

Reglement Meest correcte groep
Goedgekeurd ALV te Zevenaar d.d. 28 maart 2019

Artikel 1

Wedstrijd meest correcte groep
De Meest correcte groep is een wedstrijd als bedoeld in artikel 3 van het reglement
Federatieve Evenementen van de Federatie St. Hubertus.

Artikel 2

Deelname aan de wedstrijd meest correcte groep
Neemt een vereniging deel aan de Federatieve schuttersdag, Kringdag of
schuttersconcours, genoemd in artikel 2 van het reglement Federatieve Evenementen,
dan wordt de vereniging automatisch beoordeeld.

Artikel 3

Duur van de wedstrijd meest correcte groep
De vereniging wordt voor de wedstrijd Meest correcte groep beoordeeld vanaf de
aankomst tot na de laatste federatieve wedstrijden waar alle verenigingen aan
deelnemen.

Artikel 4

Klasse indeling
Voor de wedstrijd meest correcte groep is er geen klasse indeling.

Artikel 5

Beoordeling

5.1

Elke vereniging wordt beoordeeld op de hoofdgroepen, genoemd in artikel 6 van
dit reglement, door de twee aangestelde juryleden “Meest correcte groep”.

5.2

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

5.3

Alle overige juryleden van die dag, geven een dag beoordeling. Deze dag beoordeling
wordt verwerkt onder de hoofdgroep “Algemene indruk” van artikel 6.7.
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Artikel 6

Hoofdgroepen beoordeling Meest correcte groep:

6.1

Presentatie tijdens de opening:
• Dit omvat o.a. het gedrag van de vereniging tijdens de toespraken.

6.2

Houding tijdens volkslied:
• Dit omvat o.a. de wijze waarop de vereniging zich presenteert tijdens het spelen
van de volksliederen.

6.3

Presentatie tot afmars:
• Dit omvat o.a. het gedrag van de vereniging totdat ze aantreden voor de
marswedstrijd c.q. het defilé. Denk hierbij ook aan het zonder toezicht achterlaten
van wapens, vendels en instrumenten etc.

6.4

Presentatie tijdens de marswedstrijd en het defilé:
• Dit omvat o.a. de wijze waarop de vereniging zich presenteert tijdens deze
wedstrijden. Denk hierbij ondermeer ook aan kleding.

6.5

Presentatie tijdens federatieve wedstrijden:
• Dit omvat o.a. de wijze waarop de vereniging zijn/ haar onderdelen steunt en de
deelnemers zich presenteren tijdens deze wedstrijd.

6.6

Gebruik opstelvakken:
• Dit omvat o.a. de wijze waarop de vereniging zich presenteert tijdens het verblijf in dit
vak, achterlaten goederen/ wapens en afval etc.

6.7

Algemene indruk:
• Dit omvat o.a. het totaalplaatje van de vereniging gedurende het verblijf op het
wedstrijdterrein.

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

Meest correcte groep
De Meest correcte groep is de groep met het hoogst behaalde puntentotaal, als
bedoeld in artikel 7.

Artikel 9

Uitreiking prijs
Tijdens de Kringdagen en de Federatieve schuttersdag wordt de korpsprijs voor
“Correcte Groep” bij de prijsuitreiking bekendgemaakt en zal vermelding hiervan
plaatsvinden op de herinneringstrofee.
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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 10

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

Artikel 11

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