Noord en Midden Limburgse Schuttersbond

Juliana

Reglement jeugdschieten Bondskampioenschap
1. Deelname is mogelijk in drie leeftijdscategorieën, te weten zes t/m acht, negen t/m elf en
van twaalf t/m veertien jaar. Iedereen die deelneemt aan de schietwedstrijden dient in het
bezit te zijn van een geldig federatiebewijs van één van de aangesloten schutterijen bij de
Bond Juliana.
2. De organiserende vereniging draagt zorg voor het opzetten van een correcte baan, te weten;
kogelvanger, oplegpalen en tafel met stoelen. De afstand oplegpaal – hark is 7 (zeven)
meter.
3. De jeugdschietcommissie draagt zorg voor het correct inschieten van de wapen(s).
4. Er wordt geschoten op blokjes van 1 x 1 x 1 centimeter.
5. Er wordt begonnen met het schieten van twee rondes, elk drie schoten. Van deze in totaal
zes schoten dienen er minimaal vier treffers te zijn genoteerd, ongeacht welke volgorde, om
door te mogen naar de derde ronde.
6. In de derde ronde schiet met één serie van drie schoten. Hiervan dienen er minimaal twee
raak te zijn, ongeacht de volgorde, om door te mogen naar de vierde ronde.
7. Vanaf de vierde ronde gelden de volgende regels. Er worden steeds drie schoten geschoten
per ronde en de volgorde van missen bepaalt de afvallers en de stand totdat de winnaar
bekend is.
8. Het is de organisatie, in overleg met de jeugdschietcommissie, te allen tijde toegestaan om
de regels van het schieten aan te passen indien het verloop van de wedstrijd hierom vraagt.
9. In alle drie de leeftijdsgroepen zullen uiteindelijk een winnaar, een tweede en derde plaats
bekend worden.
10. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bondsbestuur, in overleg met
de jeugdschietcommissie.
11. Jeugd leden die deelnemen aan het Kampioenschieten met de grote buks zijn uitgesloten aan
deelname met de windbuks.
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