Noord en Midden Limburgse Schuttersbond

Juliana

Reglement jeugdwindbuksschieten
Deelname:
1. Op de bondsschuttersfeesten kunnen de jeugdleden van 6 jaar tot en met 15 jaar deelnemen
aan de schietwedstrijden voor de jeugd. Er is een verdeling in drie leeftijdscategorieën, te
weten zes t/m acht, negen t/m elf en van twaalf t/m veertien jaar.
2. De verantwoordelijke buksmeester neemt het besluit of iemand wel of niet mag schieten. Dit
in verband met de lengte en/of hij/zij op eigen kracht de windbuks kan hanteren.
3. Iedereen die deelneemt aan de schietwedstrijden dient in het bezit te zijn van een geldig
federatiebewijs van een aangesloten schutterij.
4. De schuttersbond Juliana zal n.a.v. de opgegeven schutters bepalen of er met drietallen of
alleen individueel wordt geschoten.
5. De jeugd leden in de leeftijdscategorie 6-7-en 8 jaar schieten niet in drietallen maar
individueel
6. Deze schietwedstrijden is in handen van de wedstrijdleiding, die wordt aangesteld door het
bestuur van de schuttersbond ‘Juliana’.

Bond Juliana en organiserende vereniging:
1. De Bond Juliana levert (minimaal) twee wedstrijdbuksen, kogelvanger en de
benodigdheden. Vanuit de organiserende vereniging wordt één persoon extra beschikbaar
gesteld voor het ondersteunen bij de organisatie van de schietwedstrijden.
2. De organiserende schutterij zorgt voor een (party)tent van minimaal 3x3 meter, zodat er
voldoende bescherming is voor de luchtdrukgeweren bij regen.
3. De organiserende vereniging stelt een schietbaan op, conform de regelgeving van de
schuttersbond Juliana, zie bijlage 1 (Veiligheid bij het horizontaal windbuksschieten).

Verloop schietwedstrijden:
1.
Het tijdstip van de schietwedstrijd zal in overleg met de jeugdschietcommissie, bepaald
worden.

Aanlegpalen:
1. De aanlegpalen moeten, gemeten van hart op hart 7,5 meter van de schietkast verwijderd
staan.
2. De hoogte van de aanlegpalen moet verstelbaar zijn.
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Wedstrijdregels categorie junioren luchtdrukbuks:
1. De categorie junioren is verdeeld in 3 leeftijdsgroepen.
6 t/m 8 jaar. 9 t/m 11 jaar en 12 t/m 15 jaar.
2. Per leeftijdsgroep zijn 3 prijzen te verdelen.
3. Voor de prijsbepaling geldt per leeftijdsgroep het volgende:
a. De schutter die de meeste punten af heeft is de winnaar.
b. Bij een gelijke stand wordt om de prijzen gekaveld.
4. Er wordt gekaveld met 5 schoten per schutter. Voor het bepalen der prijzentoekenning wordt
altijd zo gehandeld alsof de kaveling schot per schot zou zijn verlopen.
5. Er wordt geschoten op blokjes van 1x1x1 cm.
6. Ter bevordering van de wedstrijd kan de schietcommissie de tijd en het aantal schoten
aanpassen.
Jeugd Bondskoningschieten:
Tijdens het laatste bondsfeest van het jaar zal in de drie jeugdklassen geschoten worden op een
vogel.
De organisatie van het bondskoningschieten staat onder leiding van jeugdschietcommissie.
Er dienen door de organiserende vereniging 3 vogels gemaakt te worden.
Voor de jeugd van 6- 7- 8 jaar een vogel met 25 blokjes.
Voor de jeugd van 9-10-11 jaar een vogel met 50 blokjes.
Voor de jeugd van 12-13-14 jaar een vogel met 100 blokjes.
Bovengenoemde aantal blokjes is afhankelijk aan de deelnemers.
De deelnemers aan het Bondskoningschieten dienen zich tot 2 weken vóór het laatste bondsfeest op
te geven i.v.m. de vervaardiging van de vogels.
Prijzen:
Voor de schietwedstrijden op de eerste twee Bondsfeesten zal, op kosten van de Bond Juliana te
weten 3 x 3 medailles ter beschikking worden gesteld, verdeeld onder;
1x een 1ste, 1x een 2de en 1x een 3de medaille voor de leeftijdscategorie 6-7 en 8 jaar.
3x een 1ste prijs (medaille) voor de leeftijdscategorie 9-10 en 11 jaar.
3x een 1ste prijs (medaille) voor de leeftijdscategorie 11-12 en 15 jaar.
Indien bij te weinig deelname in de leeftijdscategorie 9 t/m 11 en 12 t/m 15 jaar kan door de
jeugdschietcommissie beslist worden tot individueel schieten. Dan worden de onderscheidingen als
volgt verdeelt
1x één 1ste, 1x één 2de en 1x één 3de medaille voor de leeftijdscategorie 6- 7 en 8jaar.
1x één 1ste, 1x één 2de en 1x één 3de medaille voor de leeftijdscategorie 9-10 en 11jaar.
1x één 1ste, 1x één 2de en 1x één 3de medaille voor de leeftijdscategorie 12-13 en 15jaar.
Voor het jeugd Bondskoningsschieten op het laatste Bondsfeest zal, op kosten van de Bond Juliana
3 x 1 zilverenschild (nr.10) ter beschikking worden gesteld.
Het tijdstip van de uitreiking c.q. huldiging wordt i.o.m. de jeugdschietcommissie bepaald
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Bijlage 1

Veiligheid bij het horizontaal windbuksschieten
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1. Begrippen
1.1. Windbuks of luchtbuks: Een geweer waar de kogel door expansie van een lucht of
gecomprimeerd gas naar buiten wordt geduwd. Dit in tegenstelling tot een vuurwapen
waarbij de kogel door ontbranding van kruit naar buiten wordt geduwd. Bij Limburgse
schutterijen worden alleen luchtbuksen gebruikt met een loopboring van 4,5 mm.
2. Beschrijving windbuks schieten.
De schutter schiet horizontaal vanaf een vaste standplaats op het doel. Het doel staat op een
afstand van 7,5 meter. Voor de rest zijn de routines en procedures gelijk als bij het schieten met
de met de grote schuttersbuks.
3. Schieten met luchtdrukwapens categorie 1V (windbuks).
Categorie IV wapens zijn niet vergunning plichtig.
Toch mag het schieten door jeugdleden jonger dan 15 jaar alleen plaatsvinden onder leiding van
een buksmeester;
a. Een buksmeester moet de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt;
b. Het beoordelen of een buksmeester bekwaam is, is een taak van de gecertificeerde
buksmeester van de vereniging;
c. Een buksmeester moet geïnstrueerd zijn door de gecertificeerde buksmeester van de
vereniging;
4. Procedure opgelegd schieten onder leiding van een buksmeester.
De routines en procedures bij het schieten met de windbuks zijn gelijk aan de procedures met
de grote schuttersbuks.
De routines en procedures bij het schieten van jeugd of volwassenen zijn gelijk.
Het beoordelen of een schutter bekwaam is om te schieten is een taak van een buksmeester.
Zowel tijdens het schieten met de schuttersbuks als met de windbuks oefent de buksmeester
het feitelijke gezag uit over de wapens. Hij staat altijd naast de schutter. Hij heeft het wapen
voorhanden en draagt het wapen niet over.
Tijdens het laden en schieten, moet blijft de buks op een oplegsteun liggen met de loop in
veilige richting (doel);
Namelijk:
1) Bij aankomst van de schutter ligt het wapen ongeladen op de oplegpaal, met de loop in veilige
richting (doel);
2) De buksmeester staat bij dit wapen en heeft het vast.
3) De buksmeester helpt de schutter het wapen aan te leggen.
4) Het wapen blijft hierbij op de oplegpaal liggen.
5) Als de buksmeester het veilig acht, laadt en sluit hij het wapen.
6) Als de buksmeester het veilig acht kan de schutter een schot plaatsen.
7) Het wapen blijft op de oplegpaal liggen.
8) Vervolgens laat de schutter het wapen los en begint de cyclus opnieuw met de volgende
schutter.
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5. Veiligheid
De organiserende schutterij is verantwoordelijk voor de veiligheid tijdens het schieten.
De organiserende schutterij wijst een aparte baancommandant aan voor het windbuks
schieten. Bij het schieten met minder dan 10 buksen, mag de taak van baancommandant
en buksmeester gecombineerd worden.
Voor het verwisselen van de latten laat de baancommandant het schieten stoppen, en laat
de buksen door de buksmeesters, ongeladen op de tafeltjes bij de aanlegpalen neer
leggen. Alleen met toestemming van de baancommandant mag men (her)beginnen met
schieten.
De overige veiligheidstaken tijdens het schieten moet gebeuren volgens de laatste druk van
het document “Veiligheid schootsveld” van de OLS federatie.
6. Onveilige zone bij het horizontaal windbuks schieten in een kogelvanger.
a. Onveilige zone kogelvanger bij horizontaal windbuks schieten: Een rechthoekig
gebied met een lengte vanaf schutter tot ## meter aan de achterzijde van de
kogelvanger. De breedte is gelijk aan de breedte van de kogelvanger + 10 meter,
waar bij de kogelvanger in het midden staat (zie bijlage, tekening ).
VOORBEELD
5 meter

Variabel

5 meter
Variabel
Variabel

Kogelvanger

7,5 meter

Onveilige zone kogelvanger bij horizontaal windbuks schieten.

b. De onveilige zone moet deugdelijk zijn afgezet met dranghekken,
markeerketting of markeerlint.
c. De kogelvanger moet zo zijn geplaatst zodat er niemand achter de kogelvanger kan
komen.
d. De onveilige zone bij voorkeur ingepast in / naast het schootsveld van de grote
buks.
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