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SCHIETREGLEMENT
SCHUTTERSBOND EENDRACHT
BORN-ECHT E.O.
Artikel 1
Lid 1. Aan de schietwedstrijden wordt deelgenomen door de leden van de schutterijen
aangesloten bij de schuttersbond "Eendracht" die in het bezit zijn van een geldig WIT of
BLAUW OLS-federatiebewijs en een minimum leeftijd van 12 jaar.
Lid 2. Ook gerechtigd zijn alle nieuwe leden van de schutterijen die 14 dagen voor een
betreffend bondsschuttersfeest schriftelijk zijn aangemeld bij het secretariaat van de bond
"Eendracht". Er dient wel door de eigen secretaris van de schutterij een federatiebewijs te
worden aangemaakt, welke geldend is voor het lopende seizoen.
Artikel 2
Een lid van een schutterij mag lid zijn van meerdere schutterijen aangesloten bij de OLS
federatie maar mag slechts voor één vereniging deelnemen aan de schietwedstrijden.
Artikel 3
Er wordt geschoten in een A- en B-klasse, welke bestaan uit 6 personen en in het bezit zijn
van een geldig federatiebewijs.
Artikel 4
Lid 1. Verder wordt er geschoten met één of meerdere C-klassen en maximaal één 1 D-klasse.
De C-klasse bestaat uit 6 personen en de D-klasse uit 3 personen.
Lid 2. Indien bij één C-zestal 1 of 2 schutters te weinig zijn om een zestal te vormen is het
toegestaan om 1 of 2 schutters uit dit C-team dubbel te laten schieten.
Indien bij een D-drietal 1 schutter te weinig is om een drietal te vormen is het toegestaan om 1
schutter uit dit D-team dubbel te laten schieten. Een combinatie van 5 schutters van één
C-team en 2 schutters uit het D-team is ook mogelijk met de voorwaarde hier boven
omschreven. In de kaveling dient steeds dezelfde schutter dubbel te schieten. Deze regel geldt
niet meer indien daarna bij de kaveling schutters te weinig zijn.
Artikel 5
Lid 1. Er wordt geschoten op schietmateriaal conform OLS-reglementen
(zie ook richtlijnen organisatie Bondsschuttersfeest ).
De controle op en plaatsing van het schietmateriaal wordt door de baancommandant en het
bondsbestuur uitgevoerd.
Lid 2. Voor het wapen geldt dat de mondingsnelheid maximaal 230 m/s mag bedragen. Dit
wordt eveneens door het bondsbestuur gecontroleerd op ieder feest.
leder bondsfeest worden minimaal 9 schutterijen bij loting aangewezen.
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Bij elke vereniging wordt minimaal 2 keer per jaar een controle op de mondingsnelheid
gecontroleerd door de schietcommissie van de Bond Eendracht.
Tijdens het korpsschieten worden door de schietcommissie bij elke aangewezen schutterij
minimaal 5 kogels ingenomen. De controle zal, in overleg met de schietcommissie,
plaatsvinden.
Hierbij gelden de volgende regels:
1. Er worden 3 kogels geschoten en gecontroleerd op de snelheid.
2. Bij 2 afwijkingen boven de 230 m/s wordt de schutterij uitgesloten van deelname
aan de schietwedstrijden op het betreffende bondsfeest.
3. Bij 1 afwijking boven de 230 m/s worden nog 2 kogels geschoten, waarbij 1 verdere
afwijking boven de maximale norm eveneens uitsluiting tot gevolg heeft.
Lid 3. Naast controle op mondingsnelheid zal er op de bondsfeesten ook gecontroleerd
worden op inzet van optische middelen.
Artikel 6
Het korpsschieten en de controleschoten gebeuren op blokjes van 1,5 cm. x 1,5 cm. x 1,5 cm.
Het kavelen en de controleschoten vindt plaats op 1 cm. x 1 cm. x 1 cm.
Artikel 7
Lid 1. Alvorens aan de schietwedstrijd deel te nemen, wordt iedere schutterij in de
gelegenheid gesteld 5 controlepunten te schieten om de deugdelijkheid van de buks te
controleren. Dit dient te gebeuren op de middenlat.
Lid 2. De controleschoten mogen door ten hoogste één persoon worden gelost binnen een
tijdslimiet van vijf minuten.
Artikel 8
Lid 1. Het korpsschieten vindt plaats van 15.30 uur tot 18.00 uur. (Op zaterdag van 14.00 uur
tot 16.00 uur) Is een vereniging om 18.00 uur (Op zaterdag 16.00 uur) niet afgeschoten dan
tellen de punten die nog niet zijn geschoten als misser.
Het korpsschieten is vrij van volgorde in de diverse klassen, dit naar gelang van tijdstip van
de overige wedstrijden. Het A-zestal schiet op de lat aangeduid met A, het B-zestal op de lat
aangeduid met B en de C-zestallen en D-drietal vervolgens op de latten van buiten naar
binnen. Kavelen dient te gebeuren in alfabetische volgorde, dus A - B - C - D. per ronde.
Lid 2. De schietkaarten dienen vóór 15.30 uur (Op zaterdag vóór 14.00 uur) in het bezit te
zijn van de vereniging.
Artikel 9
Lid 1. Het kavelen begint om stipt 18.30 uur. (Op zaterdag om stipt 16.30 uur) Een zestal dat
18 punten cq drietal dat 9 punten heeft geschoten moet bij de kaveling 4 ronden doorschieten
en mag niet meer wachten op de volgende ronde. (Op zaterdag 5 ronden) De schietcommissie
houd het voorrecht om vóór de kaveling aan te geven of er meer of minder kavelronden
worden geschoten dan 4 ronden (Op zaterdag 5 ronden). De aanvangstijd van de 1e
kavelronde is 18.30 uur en duurt tot maximaal 19.15 uur, de 2e kavelronde 19.15-20.00 uur,
de 3e kavelronde 20.00-20.45 uur en de 4e kavelronde 20.45-21.30 uur.
(Op zaterdag, de aanvangstijd van de 1e kavelronde is 16.30 uur en duurt tot maximaal 17.15
uur, de 2e kavelronde 17.15-18.00 uur, de 3e kavelronde 18.00-18.45 uur, de 4e kavelronde
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18.45-19.30 uur en de 5e kavelronde 19.30-20.15 uur) Een vereniging beslist zelf wanneer zij
met 2 buksen gaat schieten. De kavelronden moeten zijn afgerond binnen een tijdsbestek van
45 minuten per ronde. Einde kaveling 21.30 uur (Op zaterdag 20.15 uur) dit geldt voor alle
zestallen en het eventuele drietal. Bij een misser is het zestal cq drietal na de kavelronde
waarin wordt gemist uit de wedstrijd. Indien de gestelde norm van tijd wordt overschreden
betekent dit uitsluiting van verdere deelname voor het betreffende zestal cq. drietal. Indien dit
zestal cq. drietal in de prijzen meedingt, wordt de prijs als teniet gedaan.
Lid 2. Er wordt gekaveld tot een lichtwaarde van 100 lux gemeten onder de aanlegpalen.
Wordt deze lichtwaarde bereikt tijdens een kavelronde, dan wordt na het beëindigen van deze
kavelronde de kaveling gestopt. Het lid van de schietcommissie welke de lichtwaarde meet,
doet een beslissende uitspraak. Inspraak is niet mogelijk.
Artikel 10
Alle schutterijen, wel of geen deelname aan de kaveling dienen mee te helpen bij het
verwisselen van de harken om 18.00 uur. Dit dient wel te gebeuren door 2 personen van een
schutterij die kennis van zaken hebben. Bij het aflaten en optrekken van de harken dient zich
niemand onder de schietbomen te bevinden bij de betreffende schietboom, bij de schietbomen
links en rechts van de boom waar de hark wordt vervangen mag niet geschoten worden.
Buksen dienen te allen tijde met de loop richting schootsveld te liggen, waarbij de
vergrendeling open dient te zijn.
Artikel 11
Een schietronde van een zestal duurt maximaal 20 minuten.
Een schietronde van een drietal duurt maximaal 10 minuten.
Dit geldt zowel bij het korpsschieten als bij de kaveling.
Bij de kaveling gelden de tijden zoals aangegeven in artikel 9, lid 1.
Artikel 12
Lid 1. Iedere schutterij is verplicht goede en sportieve optekenaars te leveren. De indeling van
de harken en de indeling van de optekenaars wordt gemaakt door het bondsbestuur.
De optekenaar dient 5 minuten voor aanvang aanwezig zijn. Mocht er hierin gebreke zijn, dan
onverwijld de schietcommissie hiervan in kennis stellen.
Lid 2. De optekenaar dient zijn naam in blokletters, paraaf, aanvangstijd en eindtijd,
kolommen optellen en het totaal per zestal of drietal te vermelden op de schietkaart. De
optekenaar en de buksmeester zijn verplicht op de schietkaart onder ieder zestal hun naam en
paraaf te zetten. De aanvangstijd en eindtijd, kolommen optellen en het totaal geldt ook
tijdens de kaveling. De optekenaar dient bij alle onderbrekingen de begin- en eindtijden te
noteren.
Lid 3. Iedere optekenaar draagt zorg dat de federatiebewijzen na de schietwedstrijd terug
komen bij de betreffende schutterij.
Artikel 13
Lid 1. Voor de aanvang van alle schietwedstrijden is iedere schutterij verplicht de patronen te
deponeren op de tafel van de optekenaar.
Lid 2. De optekenaars en de controleurs hebben de plicht toe te zien dat de buks uitsluitend
geladen wordt met de ter beschikking gestelde patronen. (conform OLS federatie: per schot 1
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patroon ophalen bij optekenaar). In afwijking hiervan mag de buksmeester bij iedere eerste
schutter van een zestal of drietal 2 patronen ophalen bij de optekenaar en vervolgens steeds 1
patroon.
Indien fraude wordt geconstateerd volgt uitsluiting van verdere deelname aan de
schietwedstrijden. Verdere sancties in deze kunnen door het Bondsbestuur genomen worden.
Lid 3. De buks dient geladen te worden door de verlofhouder van de buks.
De buks mag ook geladen worden, onder direct toezicht van de verlofhouder, door een
schutter die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.
Artikel 14
Lid 1. De doorsnede van een te gebruiken regen- of zonnescherm mag niet meer bedragen
dan 1.25 meter.
Het scherm dient door een van de helpers zodanig te worden vastgehouden dat de optekenaar
de schutter onder de buks kan blijven waarnemen.
Lid 2. Vóór de optekenaar mogen zich alleen de volgende personen bevinden: schutter, helper
en wapenmeester. De andere personen behorend bij hetzelfde zestal c.q. drietal bevinden zich
achter de optekenaar. Andere personen die op dat moment niet hoeven deel te nemen aan de
schietwedstrijd, dienen achter de afrastering te blijven. Indien er zich tijdens het schieten meer
dan 3 personen onder de buks bevinden, worden van het zestal c.q. drietal dat op dat moment
aan het schieten is, 3 punten in mindering gebracht. Tijdens de schietwedstrijden mogen zich
geen personen in het schootsveld bevinden.
Lid 3. Indien er na herhaalde oproep van de schietcommissie geen gevolg wordt gegeven
wegens het niet nakomen van artikel 14 lid 2, waardoor de schietwedstrijd wordt belemmerd,
zal de schietwedstrijd onmiddellijk door de schietcommissie worden stop gelegd.
Lid 4. Indien de optekenaar acht dat hij zijn functie niet naar behoren kan uitvoeren, dient hij
het schieten stop te leggen en dit onverwijld aan de schietcommissie bekend te maken.
Lid 5. Handhaven tijdsschema van de schietwedstrijden. Overschrijding van de tijden, bij
normale weersomstandigheden, houdt in dat de schietkaart van het zestal of drietal dat op dat
moment aan het schieten is zal worden ingenomen.
Lid 6. Federatiebewijzen. Schutters waarvan het federatiebewijs niet aanwezig is kunnen niet
mee schieten.
Lid 7. Wapenkaarten. Indien de wapenkaart niet bij de buks aanwezig is kan de vereniging
niet mee schieten
Lid 8. Gegevens schietkaarten. Op de schietkaarten dienen vermeld te worden, de begin en
eindtijd aantal punten per 1ste, 2de en 3de schot en het totaal van ieder zestal c.q. drietal, de
naam en paraaf van de optekenaar en de naam en paraaf van de buksmeester. Als de
schietkaart onvolledig is ingevuld, kan door het betreffende drietal of zestal wel verder
worden geschoten. Punten die geschoten zijn bij inschieten blijven geldig.
Als met deze schietkaart een geldprijs wordt behaald, dan wordt deze geldprijs verminderd
met € 20, maar niet verder dan tot op € 0.
Als deze geldprijs hoger is dan € 20 wordt deze € 20 evenredig verdeeld over de andere
prijswinnaars. Als deze geldprijs lager is dan € 20 wordt deze geldprijs (en ook de volgende
geldprijzen) toegekend aan het drietal of zestal dat 1 plaats lager is geëindigd. Het betreffende
drietal of zestal wordt wel in de reguliere uitslagen opgenomen.
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Artikel 15
Indien er schade tijdens het schieten aan schietmateriaal optreedt, dan dient de betreffende
vereniging dit financieel af te handelen met de organiserende vereniging. Bij gebruik van het
schietmateriaal van de bond, dit afhandelen met de bond.
Artikel 16
In alle gevallen waarin dit wedstrijdreglement niet voorziet, beslist het bondsbestuur in
overleg met de schietcommissie.
Artikel 17
Dit reglement wordt aangehaald als het “Reglement Schietwedstrijden van de Schuttersbond
“Eendracht” Born-Echt e.o.

Vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering d.d. 4 november 2017.
De voorzitter, Th. Hoorens.
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De 2de secretaris, J.Geelen.

