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 Algemeen.
•
•
•
•
•
•
•
•

De schietingen worden ingericht door de verschillende clubs die zijn aangesloten bij de grensschutters
De kalender wordt opgesteld volgens beurdrol.
De schietingen worden gehouden in ploegverband van zes schutters.
Er word geschoten op nationaal blazoen van 1 – 10 met gele roos.
De wedstrijden gaan over twintig pijlen met twee proefpijlen vooraf.
Alle pijlen worden gezamenlijk geschoten, getrokken en dubbel geschreven door de schutters zelf.
In ieder lokaal moet minstens één verantwoordelijke aanwezig zijn.
Iedere rit zal er gestart worden met nieuwe blazoenen.

 Opstellen ploegen.
•
•
•
•

De compound schutters komen gewoon tussen de andere schutters te staan.
Het opstellen van de ploegen gaat volgens gemiddelde in een lus van hoog naar laag.
Jeugd 12 meter schutters worden gewoon tussen de andere geplaatst naar het getal van de inschieting
of gemiddelde van de noorderbond.
Menheer X
Max 1 stroman per ploeg.
1 man te kort zal dit de 4/8 schutter zijn.
Bij 2 man te kort is dit de 2/8 schutter.
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Bij 3 man te kort is dit de 6/8 schutter.
Bij 4 man te kort is dit de 5/8 schutter.
Bij 5 man te kort is dit de 7/8 schutter.

 Het gemiddelde.
•
•

Nieuwe schutters worden rit per rit, tot na de derde rit geherklasseerd.
Er word geschoten tegen het gemiddelde behaald tijdens het vorige seizoen, of een jaar eerder.

 Het schieten.
•
•
•
•
•

Het schieten moet in lijn gebeuren.
Het afspannen of afleggen van een schot zal beperkt worden tot max 2x van 3x maal moet pijl weg.
Schutters die niet mee naar de doelen gaan, kunnen nadien niet reclameren over punten die op hun
schietkaart staan.
Schutters welke betrapt worden op frauderen met de punten zullen worden uitgesloten, de ploeg moet
dan met vijf schutters verder.
Tijdens het schietseizoen mag men niet van boog veranderd worden (van recurve naar compound en
omgekeerd), anders geen punten meer voor de ploeg en uitgesloten voor het kampioenschap.

 De puntentelling.
•
•
•
•
•

•

•

•

De punten telling gebeurt volgens een vooraf opgegeven getal wat men moet schieten. Bv. 8 x 8 & 12 x
7 men mag dus niet meer dan 12 x 7 laten tellen + hogere.
De punten van de inschieting kunnen alleen gebruikt worden als men bij de eerste schieting zou
afwezig zijn (ploegpunten). Het getal mag nadien nog eenmaal gebruikt worden.
Een schutter die voor de eerste keer niet komt, krijgt de punten van de inschieting - indien het de
eerste rit is anders het gemiddelde van de tot dan toe geschoten punten.
Bij de tweede maal afwezig krijgt men 0 punten.
Bij de derde maal afwezig krijgt de schutter het gemiddelde van de tot dan geschoten punten met de 0
(van de tweede maal afwezig) mee gerekend.

Schutters die de inschieting niet hebben gedaan, krijgen bij de eerste maal afwezig al 0 punten.
Indien deze schutters nog afwezig zijn, krijgen zij ook het gemiddelde, maar hier tellen 2 x 0 mee,
inschieting en eerste maal afwezig.
Indien een schutter voor een langere periode niet kan deelnemen aan de schietingen wegens ziekte of
ongeval moet hij de secretaris hiervan op de hoogte brengen.
Dan zal volgende regeling in voege gaan:
kan een schutter na de derde rit niet meer deelnemen, krijgt hij het gemiddelde van de geschoten
wedstrijden.
indien hij vóór de derde rit niet meer kan deelnemen, zal de ploeg aangevuld worden met een stroman.
Bij speciale afwezigheid van de schutters zal het bestuur een oplossing zoeken.

 Invullen van de scorekaart.
•

Het invullen van de scorekaarten dient als volgt te gebeuren. In de linkse vakje dient men de
ploegpunten te vermelden, en in de rechtervakje moet men het geschoten getal vermelden.
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•

Er moet dubbel geschreven worden en na de wedstrijd de kaarten vergelijken en aanpassen indien
nodig.

 Kampioenschap.
•
•
•

Het aantal reeksen bij het kampioenschap wordt bekeken al naar gelang het aantal deelnemers
(ongeveer 12 ‘a 15 schutters per reeks) hiervoor word 2.5€ voorzien.
De compound schutters schieten bij het kampioenschap, eerste plaats is het hoogste getal, tweede
plaats het best verbeterde gemiddelde.
Kampioenschap zal geschoten worden, op de dag van het kampioenschap. “eendagswedstrijd”

 Afwezigheid en inhalen.
•
•
•

Als een schutter om een bepaalde reden afwezig zou zijn, dan kan de schutter zijn rit inhalen tijdens de
volgende schieting. Op voorwaarde dat dit voor begin van de dagrit. Eerst moet de dagrit worden
geschoten en dan de in te halen rit.
Schutters die om medische reden of materiaalbreuk hun wedstrijd niet kunnen uitschieten. Deze
schutters mogen de resterende pijlen inhalen, met maximum twee proefpijlen. Met materiaalbreuk mag
dit eventueel de zelfde rit b.v. in de volgende beurt.
Langdurige afwezigheid moet aan het secretariaat gemeld worden. Frans.roelen@skynet.be

 Teerfeest.
•
•

Tijdens het teerfeest wordt voor het uitreiken van de prijzen met volmachtformulier gewerkt, dus geen
volmacht, geen prijs op het teerfeest.
De prijzen die niet zijn afgehaald zijn, deze worden meegegeven met verantwoordelijke van de club.

 Veiligheid.
•
•
•
•
•

Niet schietende kinderen mogen niet mee naar de doelen (dit enkel om eigen veiligheid).
Buitenlandse schutters schieten onder eigen verantwoording. Want ze zijn niet verzekert door de
grensschutters, of door de inrichtende club waar de wedstrijd wordt gehouden.
GSM toestellen zijn toegelaten indien zij op discreet staan.
Veiligheid: opstellen van de bogen, niet voor de schietlijn tijdens het schieten.
Onvoorziene omstandigheden worden door het bestuur beslecht.

 Het bestuur van de grensschutters
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