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SCHIETREGLEMENT
PERSOONLIJK KAMPIOENSCHAP
SCHUTTERSBOND
EENDRACHT BORN-ECHT E.O.
Artikel 1
Het persoonlijk kampioenschap van de Bond "Eendracht wordt elk jaar georganiseerd op een
zondag die, op voordracht van de vereniging waarvan de winnaar van voorgaand jaar lid was,
door de algemene vergadering wordt vastgesteld.
De organisatie door de winnaar is echter niet verplicht.
Kan de winnaar de schietwedstrijd niet organiseren dan moet deze vereniging dit aangeven op
de najaarsvergadering waarna, bij besluit van de algemene vergadering een organisator wordt
bepaald waar de voorkeur uit gaat naar een deelnemende vereniging aan het persoonlijk
kampioenschap.
Artikel 2
Recht tot deelname heeft iedere schutter die 12 jaar of ouder is, in bezit is van een geldig
federatiebewijs en lid is van een bij de Bond “Eendracht” aangesloten schutterij. Voor deze
schietwedstrijd is het federatiebewijs verplicht.
De schutter dient het wapen zelfstandig te kunnen richten en afvuren zonder hulp van
anderen.
Per schutter is maar één deelnemerskaart te verkrijgen.
Artikel 3
Deelnemende verenigingen dienen de deelnemerslijst tot uiterlijk drie weken voor het
kampioenschap ingevuld in te sturen aan de voorzitter van de schietcommissie.
Voor de vooraf aangemelde deelnemers dient te allen tijde het inschrijfgeld te worden betaald
(organiserende verenging heeft kosten gemaakt)
Op de dag van het kampioenschap dienen op het secretariaat uiterlijk 30 minuten vóórdat een
vereniging begint met schieten de schietkaarten te worden ingeleverd op het secretariaat van
de schietcommissie voor het invullen van het federatienummer tegen betaling van € 4-- per
deelnemer.
Last minute kunnen nog altijd, tegen betaling van € 4,-- deelnemers worden aangemeld.
Artikel 4
Gestart kan er worden aan de wedstrijd vanaf 12.00 uur maar voor 15.00 uur .
Het eerste gedeelte dient afgewerkt te zijn voor 17.00 uur.
Het tweede gedeelte begint aansluitend eerste gedeelte.
Artikel 5
Elke schutter heeft het recht op het volbrengen, door de schietcommissie vast gestelde aantal
schoten, van het eerste gedeelte.
Om lange wachttijden te voorkomen moeten de harken worden leeg geschoten.
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Artikel 6
De wedstrijd is opgesplitst in twee delen.
Het eerste gedeelte:
De eerste 2 ronde op punten van 1,5 x 1,5 x 1,5 cm.
Daarna 6 ronde op punten van 1 x 1 x 1 cm.
Schutters die in het eerste gedeelte niet gemist hebben gaan door naar het tweede gedeelte.
Is er niemand die 24 punten raak geschoten hebben, binnen zijn categorie, dan bij gelijk aantal
raak geschoten punten verder kavelen naar het tweede gedeelte.
Het tweede gedeelte:
Elke schutter schiet in één beurt 6 stokken. Stokken worden per ronde afgewerkt.
Als er mis geschoten wordt, deze ronde afschieten en dan stoppen met schieten.
De schietcommissie geeft aan om de volgende ronde te beginnen.
De schietcommissie geeft aan wanneer er op punten van 6 x 6 x 6 mm geschoten gaat worden.
Elke schutter schiet in één beurt 6 punten van 6 x 6 x 6 mm.
Punten van 6 x 6 x 6 mm worden per ronde afgewerkt.
Als er mis geschoten wordt, deze ronde afschieten en dan stoppen met schieten.
De schietcommissie geeft aan om de volgende ronde te beginnen.
De schietcommissie met de organiserende vereniging besluiten wanneer er begonnen wordt
met precisieschieten.
Elke schutter die zonder missers op stokken en punten van 6 x 6 x 6 mm hebben volbracht, of
bij gelijke stand (volgens OLS-norm), schieten 5 schoten op de kaart, elk schot op een ander
doel.
Bij twee schoten op eenzelfde doel is dit doel ongeldig.
(bijlagen uitleg procedure precisieschieten, omschrijving kaart en kaliber)
Artikel 7
Kampioen is de schutter die de meeste treffers heeft in het eerste gedeelte. Bij gelijk aantal
treffers is de schutter die de meeste treffers heeft in het tweede gedeelte op stokken en punten
van 6 x 6 x 6 mm (volgens OLS-norm). Bij gelijk aantal treffers is de schutter die de minste
punten bij het precisieschieten, bondskampioen of kampioen in zijn categorie.

Artikel 8
Proefschieten,
wapencontrole vijf punten op de middenlat voor punten 1,5 x 1,5x 1,5 cm, punten van
1 x 1 x 1 cm, stokken en punten van 6 x 6 x 6 mm door een en dezelfde schutter,.
Artikel 9
Schieten met twee buksen. Verenigingen met veel deelnemers kunnen, naar eigen keuze,
schieten met twee buksen, als ze maar voor 17.00 uur klaar zijn met schieten.
(Belangrijk is op tijd beginnen).
Vanaf het 2de gedeelte dienen schutterijen met 10 of meer schutters te schieten met twee
buksen.
De schutters in gelijk aantal over de twee buksen te verdelen.
(Hiervan kan afgeweken worden in overleg met schietcommissie)
Artikel 10
Wanneer het daglicht de luxwaarde van 100 heeft bereikt wordt er niet meer geschoten, mits
de ronde is afgeschoten.
De wedstrijd moet op een dag uitgeschoten worden.
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Artikel 11
Er worden door de organiserende vereniging minimaal 5 schietbomen geplaatst volgens de
geldende OLS-normen. Dit kan zijn vrije lucht of kogelvangers. (Geen combinatie)
Het aantal te plaatsen schietbomen is afhankelijk van het aantal deelnemers aan de
schietwedstrijd in overleg met organisator.
Artikel 12
De kosten per schietkaart bedraagt € 4,-- waarvan € 2,50 voor de organiserende vereniging en
€ 1,50 voor de Bond Eendracht t.b.v. de prijzen.
Artikel 13
De geldprijzen zijn als volgt vastgesteld: 1e pr. 50%, 2e pr. 30% en 3e pr. 20% van de inleg
van € 1,50 per schutter. Het prijzengeld wordt verdeeld als 1e, 2e en 3e prijs aan de laatste 3
overgebleven schutters.
Artikel 14
De prijzen (medailles) worden door de Bond Eendracht beschikbaar gesteld t.w.:
1e t/m 3e prijs jeugdklasse ( 12 t/m 15 jaar)
1e t/m 3e prijs dames
1e t/m 5e prijs heren
Voor de overall winnaar, dit kan een dame, heer of jeugdlid zijn, wordt door de Bond
Eendracht een kampioensbeker ter beschikking gesteld.
Artikel 15
De kaarten voor het persoonlijk kampioenschap worden meegestuurd met de uitnodiging.
Elke vereniging vult de kaarten thuis in en neemt deze mee Bij aankomst eerst de kaarten
laten inschrijven bij de schietcommissie.
Artikel 16
Iedere deelnemende vereniging is verplicht een deskundige optekenaar ter beschikking te
stellen. (onderling uitwisselen)
Bij onvoorziene omstandigheden, b.v. een oneven aantal deelnemers, moet de organiserende
vereniging een optekenaar leveren.
Artikel 17
De vereniging waarvan de nieuwe kampioen lid is mag het volgende jaar de schietwedstrijd
om het persoonlijk kampioenschap organiseren.
Artikel 18
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bondsbestuur, indien nodig in
overleg met de organiserende vereniging.
Artikel 19
Dit reglement wordt aangehaald als het “Schietreglement Persoonlijk kampioenschap” van de
Schuttersbond “Eendracht” Born-Echt e.o.
Bijlage:
Vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering d.d. 20 maart 2019.
De voorzitter, Th. Hoorens.
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De secretaris, R. Jessen.

