Noord en Midden Limburgse Schuttersbond

Juliana

Reglement Persoonlijk Bondska mpioenschieten
Artikel 1
Het bondskampioenschap van de Schuttersbond ‘Juliana’ wordt elk jaar gehouden op de eerste
zondag van de maand september door die vereniging, waarvan het lid in het voorgaande jaar
winnaar is geworden: De algemene kampioen.
Artikel 2
Recht op deelname hebben die schutters, die ten minste 13 jaar oud zijn en lid zijn van een
vereniging, aangesloten bij de Schuttersbond Juliana. Jeugdleden die deelnemen aan het
Kampioenschieten met de windbuks zijn uitgesloten van deelname met de grote buks.
Artikel 3
Iedere schutter is verplicht zich te legitimeren met een geldig federatiebewijs van de vereniging
waarvan hij of zij lid is. Zowel dames als heren kunnen deelnemen aan dit bondskampioenschap.
Artikel 4
Iedere schutter met een geldig federatiebewijs kan aan een bondskampioenschap deelnemen.
Artikel 5
Men kan in die klasse deelnemen waarin men het vaakste op het bondsschuttersfeest heeft
geschoten. Als een schutter in alle klassen even vaak geschoten heeft, dan bepaalt het laatste
bondsschuttersfeest de klasse, waarin men op het bondskampioenschap mag schieten. Men mag in
elke hogere klasse deelnemen, dan waarin men is ingedeeld, maar niet in een lagere klasse.
Artikel 6
In elke klasse wordt er een kampioen verschoten, de kampioenen van iedere klasse blijven mee
schieten met de overige nog in strijd zijnde schutters, totdat er nog één schutter overblijft, de
ALGEMEEN KAMPIOEN, of totdat men mist.
Artikel 7
Per deelnemer van het bondskampioenschap wordt er maar één kaart verkocht. De eerste ronde
bestaat uit ten minste 5 geldige punten, op punten van 1x1x1 cm., of een zodanig aantal als door het
bondsbestuur bepaald. Er is géén proefschot.

Artikel 8
Iedere vereniging die aan het bondskampioenschap deelneemt, moet ook een optekenaar leveren; bij
het kavelen wordt er opgetekend door de verenigingen, die nog in de strijd zitten. De eerste
kavelronde bestaat uit 3 x 3 punten per schutter, terwijl vervolgens de kaveling wordt voortgezet
met telkens 6 punten; Het bestuur kan dat aantal tijdens de wedstrijd veranderen. Er wordt van
begin af aan gekaveld op punten van 1 x 1 x 1 centimeter. Iemand die de eerste vijf punten niet
schiet, kan niet in aanmerking komen voor prijzen. Alle kavelrondes tellen schot voor schot.

Artikel 9
Het volschieten van de schietkaarten gebeurt van 10.00 uur tot 11.30 uur, Mocht een kaart om 11.30
uur niet volgeschoten zijn, dan vervalt het recht om nog deel te nemen, zonder teruggave van het
inleggeld. Het inleggeld bedraagt 3,00 Euro per kaart, wat volledig ten goede komt aan de
organiserende vereniging
Artikel 10
De schuttersbond Juliana moet per klasse één zilveren schildje, één zilveren medaille en één
bronzen medaille ter beschikking stellen, er worden geen geldprijzen meer uitgereikt. De
ALGEMEEN KAMPIOEN ontvangt naast een zilveren schildje tevens voor één jaar de
kampioensketting van de schuttersbond Juliana met daarop de namen van de winnaars.
Artikel 11
Bij het inschieten zijn alle reglementen van de Schuttersbond Juliana van toepassing, voor zover
deze betrekking hebben op het schieten. De organiserende vereniging kan nimmer zonder
toestemming van het bondsbestuur zaken anders regelen dan hier in het reglement staan vermeld.
Indien een vereniging met méér dan 10 schutters deelneemt, dan dient er met twee geweren
geschoten te worden.
Artikel 12
Door deelname aan het bondskampioenschap onderwerpt iedere schutter zich aan de regels van dit
reglement en bij geschillen aan de uitspraak van de organiserende vereniging in overleg met het
bondsbestuur of de aanwezige leden van het bondsbestuur, als enige en hoogste instantie.

Voor de eerste keer vastgesteld op 31 augustus 1983, herzien en aangepast met wijzigingen in
diverse ledenvergaderingen goedgekeurd en opnieuw vastgesteld op zaterdag 21 maart 2009,
herzien en aangepast met wijzigingen in diverse ledenvergaderingen goedgekeurd en opnieuw
vastgesteld op zaterdag 18 oktober 2014, herzien en vastgesteld op zaterdag 20 maart 2016 en
ondertekend door:
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Bondssecretaris;
Bondspenningmeester;
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Mevr. Jeanne Gielen-Clevers,
Dhr. Gé Arts,

