Reglement Wintercompetitie Luchtbuks-schieten
Schutterij St.Job Leuken.

1.

Deze wedstrijd wordt georganiseerd in het “winterseizoen” van de vereniging tussen
september en april op zaterdagen. Het aanvangstijdstip van de wedstrijd is 17.00 uur en einde
om 19.00 uur.

2.

Deelname staat open voor iedereen (zowel leden als niet-leden).

3.

Inschrijving voor deelname aan de wedstrijd dient te gebeuren op de dag(en) van de wedstrijd
zelf. Het inschrijfgeld voor deze wedstrijd bedraagt € 5,00 voor deelnemers in de Seniorencategorie en € 2,50 voor deelnemers in de Jeugd-categorie (zie voor indeling categorie art.4).

4.

Er wordt geschoten in twee categorieën, te weten:
- Jeugd (tot 16 jaar)
- Senioren (16 jaar en ouder).
In het jaar waarin de deelnemer 16 jaar wordt, zal deze nog worden ingedeeld in de categorie
Jeugd voor het gehele seizoen.

5.

Iedere wedstrijddag wordt er geschoten met 2 (twee) windbuksen. Men schiet met iedere buks 5
schoten, dus 5 schoten met de linkse en 5 schoten met de rechtse buks.

6.

In totaal schiet iedere deelnemer dus 2x5 oftewel 10 schoten per wedstrijddag. Het eerste schot
in de eerste serie van 5 schoten kan de schutter gebruiken als proefschot, deze telt dan niet
mee voor de genoemde serie van 5 punten. Is dit genoemde eerste schot mis dan is het een
proefschot, is het raak dan dient de schutter nog 4 schoten te doen in de eerste serie.

7.

Ieder schutter dient de stopjes op de hark van boven naar beneden en van buiten naar binnen
in volgorde te schieten, of dit moet anders worden aangegeven door de buksmeester.

8.

Tijdens de wedstrijd dient men voldoende afstand te houden van de (voorgaande) schutters.
Men gaat niet op eigen initiatief schieten. In alle gevallen volgt de schutter de aanwijzingen
van de buksmeester(s) op.

9.

Er kan niet bij worden geschoten als men een keer niet heeft kunnen deelnemen aan een
wedstrijddag

10. Tijdens de wedstrijddagen wordt er geschoten op stopjes van 1 cm3.
11. In totaal wordt er op 10 (tien) zaterdagen geschoten. De beste 7 (zeven) resultaten tellen mee
voor de eindrangschikking. Een deelnemer kan derhalve maximaal 70 punten behalen tijdens
één competitie.
12. Indien er meerdere deelnemers in een categorie eindigen met het gelijk aantal hoogste punten
in de eindrangschikking volgt er een kaveling op de finaledag.
13. In de kaveling wordt in eerste instantie wederom geschoten met 2x5 oftewel 10 schoten per
schutter. De schietcommissie kan als gevolg van het verloop van de kaveling bepalen of er
gekaveld wordt met een afwijkend aantal schoten per schutter.
14. Bij de kaveling wordt er in eerste instantie geschoten op stopjes van 1 cm3. De
schietcommissie kan als gevolg van het verloop van de kaveling bepalen of er eventueel
verder gekaveld wordt op kleinere stopjes.
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15. Per categorie (Jeugd en Senioren) stelt de vereniging drie prijzen beschikbaar (1e, 2e en 3e
prijs) mits er ook minstens drie deelnemers aan de kaveling zijn. In andere gevallen
dienovereenkomstig minder.
16. Indien er in de categorie Jeugd niemand tot de kaveling doordringt stelt de vereniging een
aanmoedigingsprijs beschikbaar voor degene met de hoogste score.
17. De kaveling gaat in principe door tot de winnaars bekend zijn. Mocht dit vanwege de tijd niet
haalbaar zijn dan zal de wedstrijd worden vervolgd op een eerstvolgende dag dat dit
organisatorisch (vanuit de vereniging bekeken) mogelijk is.
18. In alle voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet, of indien er van moet worden
afgeweken, besluit het bestuur (of een door het bestuur aangewezen commissie) van de
organiserende vereniging.

Het bestuur
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