Reglement Schutters en Schietoefeningen - Schutterij St.Job
Leuken.

1. Indien een lid van de vereniging zich aanmeldt bij de zestalcommissie om deel te nemen aan het
schieten voor het seizoen, onderstreept hij dat hij/zij de regels en richtlijnen die van toepassing
zijn op het schieten na zal leven.
2. Een lid kan pas dan aan schietoefeningen en schietwedstrijden deelnemen wanneer hij een
inschrijfformulier, welke door de vereniging wordt verstrekt, heeft ingevuld en ingeleverd bij de
zestalcommissie.
3. Schutters die niet in een zestal (gaan) schieten mogen op de oefendagen recreatief schieten.
4. De oefeningen voor het schieten worden bij voorkeur georganiseerd op elke zaterdag in het
schietseizoen (van ca. maart t/m/ september). Hierbij zijn zaterdagen waarop schietwedstrijden
worden georganiseerd en zaterdagen in de zomervakantieperiode uitgezonderd.
5. In de winterperiode (van ca. oktober t/m/ februari) wordt er geoefend op de zondagmorgen. In
principe op de 1e zondag van de maand, indien het weer het toe laat. Deze data kunnen
verschoven worden in overleg tussen schietcommissie, zestalcommissie en/of bestuur. Op de
zaterdagavond voorafgaand aan de oefen-zondag uiterlijk 20.00 uur zal het op de website of in de
schutters groeps-app vermeld worden als de oefendag NIET doorgaat. Aan deze oefeningen in
deze winterperiode is tevens een wedstrijd gekoppeld "Wintercompetitie schieten zware buks".
6. De tijden voor de schietoefening tijdens het schietseizoen zijn op zaterdag van 17.30 tot 18.45
uur.
7. De tijden voor de schietoefening tijdens het winterseizoen zijn op zondag van 11.00 tot 12.00 uur.
8. Elke zestal-schutter heeft de morele verplichting om deel te nemen aan deze schietoefening en
schietwedstrijden. Indien hij/zij niet in de mogelijkheid is om deel te nemen dient hij/zij zich af te
melden bij de zestalcommissie, zie Jobtopper voor contactgegevens.
9. De oefeningen staan onder leiding van de buksmeesters in samenspraak met de schietcommissie
en de zestalcommissie.
10. De zestalcommissie zorgt voor het optekenen van alle schoten welke door de schutters zijn
verricht.
11. De zestalcommissie zal bij het begin van het seizoen, aan de hand van de opgaven
(inschrijfformulieren) en de kwaliteiten en inzet van de schutters, de "voorlopige" zestallen
bekend maken. Hierbij wordt dan een onderverdeling gemaakt in de eerste 3 zestallen (verder te
noemen de "selectie" ) en de overige zestallen, drietallen en individuele schutters.
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12. De schutters uit de selectie (eerste 3 zestallen) zullen voor zover van toepassing aan alle
schietoefeningen en schietwedstrijden, die er naast de gebruikelijke schuttersfeesten worden
georganiseerd, deelnemen. Dit alles om de schietprestaties te bevorderen.
13. Uit de schutters die de selectie vormen zal door de zestalcommissie het 12-tal selecteren voor de
OLS-voorbereiding. Tenslotte zal, na de diverse oefenwedstrijden, de zestalcommissie het
uiteindelijke OLS-zestal en de 2 reserveschutters bekend maken.
14. De schutters uit de selectie zullen tijdens de oefen-zaterdagen van 17.30 tot 18.45 uur schieten in
teamverband, dus in hun zestal. Er zullen (indien de omstandigheden dit toe laten) per zestal
minimaal 2 rondes van 18 schoten verricht worden (1 ronde op stopjes van 1,5m3 en 1 ronde op
stopjes van 1 mm3). Deze schutters dienen dan ook tijdens genoemde tijdstip aanwezig te zijn.
15. De schutters die geen deel uit maken van de selectie zullen tijdens de oefen-zaterdagen van 17.30
tot 18.45 uur zoveel als mogelijk schieten in drietal. Er zullen (indien de omstandigheden dit toe
laten) per drietal minimaal 2 rondes van 9 schoten verricht worden (1 ronde op stopjes van 1,5m3
en 1 ronde op stopjes van 1 mm3).
16. Voor de oefenschoten is de schutter vanaf 16 jaar een vergoeding verschuldigd van € 0.50 per 3
(drie) schoten. De hoogte van deze vergoeding kan ieder jaar op voordracht van het bestuur door
de ledenvergadering worden aangepast.
17. Voor de oefenschoten is de schutter tot 16 jaar een vergoeding verschuldigd van € 0.25 per 3
(drie) schoten. De hoogte van deze vergoeding kan ieder jaar op voordracht van het bestuur door
de ledenvergadering worden aangepast.
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
vereniging.

Het bestuur
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