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Reglement Kampioenendag Schutterij St.Job Leuken.  
 

 

 

1. Deze wedstrijd wordt bij voorkeur georganiseerd op 2e Paasdag en het aanvangstijdstip van 

de wedstrijd is 14.00 uur 
 

2. Deelname staat open in principe open voor alle leden van schutterij St.Job. Het bestuur of een 

door het bestuur aangewezen "commissie" kan echter beargumenteerd  één of meerdere 

leden deelname ontzeggen aan deze wedstrijd.  
 

3. Inschrijving voor deelname aan de wedstrijd dient te gebeuren op de dag zelf. Inschrijving is 

mogelijk vanaf 13.15 tot uiterlijk een kwartier voorafgaand aan de start van de wedstrijd (dus 

tot uiterlijk 13.45 uur). Aan de inschrijving zijn geen kosten verbonden. 
 

4. Er wordt geschoten in twee categorieën, te weten;  

-  Jeugd (tot 18 jaar) 

-  Senioren (18 jaar en ouder).  
 

5. Om 13.45 uur wordt er gestart met de loting voor de volgorde waarin men schiet tijdens de 

wedstrijd, zodat de wedstrijd kan aanvangen om 14.00 uur. 
  

6. In de eerste ronde schiet elke schutter 3 schoten. Het eerste schot in de eerste ronde kan de 

schutter gebruiken als proefschot, dit telt dan niet mee voor de genoemde 3 punten. Dit dient 

echter wel vóóraf aangegeven te worden aan de buksmeester. 
 

7. Er wordt geschoten volgens de richtlijnen van het OLS. 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. In alle gevallen volgt de schutter de 

aanwijzingen van de buksmeester op. 
 

8. In de eerste ronde wordt er geschoten op stopjes van 1,5 cm3. 
 

9. Indien het deelnemers aantal of het verloop van de wedstrijd er om vraagt, kan er met 

meerdere buksen geschoten worden. De schutter dient met die buks te schieten die door de 

buksmeester(s) wordt aangewezen, hij kan dus geen voorkeur aangeven. 
 

10. Indien alle deelnemers de eerste ronde van 3 (drie) schoten hebben verricht, start aansluitend 

direct de kaveling met die schutters die niet hebben gemist. 
 

11. In de kaveling wordt in eerste instantie wederom geschoten met 3 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. 
 

12. Bij de kaveling wordt er geschoten op stopjes van 1,0 cm3. 
 

13. In elke categorie (Jeugd en Senioren) is diegene winnaar die bovenaan eindigt in zijn/haar 

categorie.  
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14. De kaveling gaat in principe door tot de winnaars bekend zijn. Echter het bestuur (of een door 

het bestuur aangewezen commissie) besluit bij het invallen van de duisternis wanneer gestopt 

zal worden. In dit geval zal de wedstrijd worden vervolgd op de eerst volgende zondag, als dit 

organisatorisch (vanuit de vereniging bekeken) mogelijk is. Dit artikel is ook van kracht bij 

onvoorzien slecht weer 
 

15. Voor de uiteindelijke eindwinnaars wordt er in beide categorieën een prijs beschikbaar gesteld 

door de vereniging in de vorm van een herinneringsschildje met inscriptie. Tevens krijgen de 

winnaars de titel van Kampioen respectievelijk Jeugd-Kampioen van het betreffende jaar. De 

voorzitter, of indien deze niet aanwezig is de plaatsvervanger, overhandigt deze prijzen 

meteen na afloop van de kaveling wanneer de kampioenen bekend zijn. Aansluitend is er voor 

alle aanwezige de gelegenheid om de winnaars te feliciteren. 
 

16. 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 

vereniging. 

 

 

Het bestuur  

 


