
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reglement van het clubkampioenschap K.K.M.Help U Zelve – Leuven 
 
 

 
Art. 01.  Ieder aangesloten lid mag hieraan kosteloos deelnemen.  
 
Art. 02.  Er wordt een apart klassement opgemaakt voor de junioren  

senioren 1, senioren 2, senioren 3 en dames: 
  junioren tot en met 18 jaar.  
  senioren 1  t.t.z. vanaf 19 tot en met 40 jaar.  
  senioren 2  t.t.z. vanaf 40 tot en met 60 jaar.  
  senioren 3  t.t.z. ouder dan 61 jaar. 
  Bij de categorie senioren 3 kan een schutter, op uitdrukkelijke vraag van de   
  schutter zelf, worden opgenomen in de categorie senioren 2. 
 
Art. 03.  Deze schietingen hebben plaats tussen 01 januari en 30 november en dit tijdens de 

oefenstonden op vrijdagavond van 20:00 tot 23:00 uur.  
 
Art. 04.  Een schutter die zich wenst in te schrijven dient dit te doen uiterst tot 21:45 uur.  

De laatste doorgang start om 22:00 uur.  
 
Art. 05.  Er zal op drie afzonderlijk behandelde disciplines geschoten worden, t.t.z. op  

6 meter, 10 meter traditioneel en 10 meter diopter.  
 
Art. 06.  Er wordt geschoten op de officiële schietkaarten v/d NUKB.  
 
Art. 07.  Per discipline heeft de schutter recht op vier proefschoten en tien tellende schoten. 

Het tiende schot telt tevens mee als kampschot.  
 
Art. 08.  In elke discipline moet minstens vijfmaal en mag hoogstens     

 zevenmaal geschoten worden. De vijf beste resultaten worden uiteindelijk 
samengeteld en bepalen dan het eindresultaat.  Bij gelijke punten geldt eerst het 
aantal rozen en daarna de kampschoten. 

 
Art. 09.  Er mag per oefenstond slechts éénmaal in eenzelfde discipline geschoten worden. 

Men mag dus éénmaal schieten op 6 meter, éénmaal op 10 meter traditioneel en 
éénmaal op 10 meter diopter.  

 



Art. 10.  Er mag vooraf niet geoefend worden in de discipline waarin men wenst te schieten 
voor het clubkampioenschap. Er kan wel – bij technisch defect van het wapen – zoals 
bij het Belgisch Kampioenschap 4 extra proefschoten worden toegekend.  
Dit zal dus wel moeten gebeuren na overleg met de verantwoordelijke voor het 
clubkampioenschap of bij zijn afwezigheid met iemand van het bestuur. 

 
Art. 11.  Elke schutter is individueel verantwoordelijk voor zijn schietbeurten (min. 5 en max. 

7). Hij zal hiervan dus niet verwittigd worden door de aangestelde verantwoordelijke 
voor het clubkampioenschap. 

 
Art. 12.  Aangezien er oefenstonden genoeg zijn tijdens de loop van het jaar, zal er tijdens de 

laatste oefenstond van het jaar geen enkele reden aanvaard worden om meerdere 
malen te schieten in éénzelfde discipline om een eventuele achterstand in te halen. 
In de maand december kan er niet meer voor het clubkampioenschap geschoten 
worden. 

 
Art. 13.  De verantwoordelijke voor het normale en eerlijke verloop van deze wedstrijd, die 

ook uiteindelijk de avond zelf onherroepelijk zal beslissen over de geschoten punten, 
is de voorzitter – Marc De Coninck – m.m.v. de secretaris – Tom Bracke. Bij zijn 
afwezigheid zal zijn taak overgenomen worden door een bestuurslid. De 
schietkaarten van de voorzitter zullen – om reden van onpartijdigheid – nagezien 
worden door een aanwezig bestuurslid.  

 
Art.13.bis  Bij uitzonderlijke gevallen – indien voornoemde personen niet aanwezig zijn zullen 

de geschoten punten op de volgende oefenstond (training) beoordeeld worden.  
 
Art. 14.  Om veiligheidsredenen zullen een of twee personen  gelijktijdig de pijlen trekken per 

discipline, d.w.z. tezamen de pijlen trekken van de schutters die gewoon oefenen en 
de pijlen van hen die schieten voor het clubkampioenschap.  

 
Art. 15.  De pijlentrekkers gaan tewerk zoals tijdens de nationale selectiewedstrijden. Bij 

onzekerheid noteren zij het laagste punt met een vraagteken ernaast – op het 
schietblad – en duiden deze inslag aan met een lijn – op de schietkaart.  

 
 
 

Het bestuur: 

(laatste opmaak: 19 januari 2020.)   


