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Op verzoek wordt er opgelegd geschoten op tiende, na dit seizoen zal er een evaluatie 

plaatsvinden of dit opgenomen wordt in het regelement. 

    

Reglement Reguliere Competitie  

  

Hoofdstuk 1: Algemeen  

  

1. De wedstrijden in de Reguliere Competitie van de Afdeling Achterhoek-Betuwe 

worden verschoten met in achtneming van de bepalingen in het Schiet- en 

Wedstrijdreglement van de K.N.S.A.  

2. Aanmelding van verenigingen die willen deelnemen aan teamwedstrijden geschiedt bij 

de competitieleider, waarbij de navolgende gegevens moeten worden verstrekt:  

a. naam van de vereniging;  

b. naam en adres van het wedstrijdlokaal met telefoonnummer;  

c. dag en tijdstip van de wedstrijdavond van de deelnemende vereniging;  

d. namen, voorletters en licentienummers van de deelnemende schutters;  

e. naam en adres + indien aanwezig email adres van de teamleider van het deelnemende 

team;   

f. adres en telefoonnummer waarbij bij verhindering de deelnemende vereniging op de 

hoogte kan worden gesteld.  

3. De navolgende grondregels dienen in acht te worden genomen bij teamwedstrijden 

die in competitieverband worden geschoten onder verantwoordelijkheid van de Afdeling 

Achterhoek-Betuwe van de K.N.S.A.:  

a. De competitiewedstrijden vangen aan om 19.30 uur, of op een tijdstip dat in onderling 

overleg is bepaald.  

b. Indien een der beide teams om 21.00 uur niet gereed is om te schieten, wordt dit 

beschouwd als niet te zijn opgekomen en wordt dit team als verliezer aangemerkt.  

c. Het verliezende team wordt twee punten in mindering gebracht.  

d. Het team, dat wel tijdig aanwezig was dient de volledige serie te schieten en de 

resultaten aan de competitieleider toe te zenden.   

4. Bij teamwedstrijden kan een schutter slechts voor één vereniging in een lopend 

wedstrijdseizoen uitkomen. Eventuele overschrijving naar een andere vereniging kan pas 

plaatsvinden indien de betreffende schutter door de secretaris van de verlatende vereniging 

is afgemeld bij de secretaris van District 2 van de K.N.S.A., waaronder de afdeling Achterhoek-

Betuwe ressorteert. Vervolgens kan de betreffende schutter weer door de secretaris van 

zijn/haar nieuwe vereniging worden aangemeld bij de competitieleider.   

Hoofdstuk 2: Opzet competitie  
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1. Elk team schiet in zijn klasse een uit- en een thuiswedstrijd tegen elk ander team in zijn 

klasse.  

2. Door de inschrijving voor de competitie neemt de vereniging voor de door haar 

opgegeven teams de verplichting op zich de competitie tot het einde volgens het vastgestelde 

wedstrijdschema af te werken.  

In geval van terugtrekking van een of meer teams worden door dit team (deze teams) reeds 

verschoten wedstrijden als niet geschoten beschouwd. De resultaten van deze wedstrijden 

komen te vervallen.  

3. Bij een te grote deelname van teams in één klasse behoudt de competitieleider, zich 

het recht voor om meerdere klassen te vormen in volgorde van sterkte van de opgegeven 

teams. 4. De data van de te schieten wedstrijden voor de teamcompetitie worden door de 

competitieleider ruimschoots voor de aanvang van het schietseizoen bekend gemaakt.  

5. Bij beëindiging van de competitie zullen in iedere klasse prijzen worden toegekend, met 

dien verstande dat er altijd minder prijzen zullen zijn dan deelnemende teams in de 

betreffende klasse. Bij vier teams worden twee prijzen ter beschikking gesteld, terwijl bij vijf 

en meer teams drie prijzen worden uitgereikt.  

  

Hoofdstuk 3: Samenstelling teams  

  

1. De indeling van een team wordt bepaald door de competitieleider aan de hand van de 

door het landelijk klasseringbureau opgestelde klasseringlijst. Hij/zij verzorgt verder de 

administratie van deze competitie.  

2. Een team bestaat uit minimaal drie- en maximaal vijf schutters. Voor de wedstrijd dient 

bij een opkomst van vijf schutters te worden aangegeven welke schutter buiten mededingen 

mee doet. De resultaten van de hoogste drie schutters vormen vervolgens het 

wedstrijdresultaat.  

3. De competitieleider moet voor aanvang van een wedstrijd waaraan een niet eerder 

aangemelde schutter deelneemt op de hoogte worden gesteld van diens naam en 

licentienummer. Tevens dient de verschuldigde inleg te zijn betaald.  

4. Een schutter met een hoger gemiddelde mag tussentijds nimmer in een lager team 

worden geplaatst. Een schutter met een lager gemiddelde mag in een hoger team worden 

opgesteld indien een schutter uit dat team door overmacht verhinderd is. Deze regel is 

uiteraard alleen van toepassing indien er geen drie schutters voor het betreffende team 

beschikbaar zijn.  

5. De klassering van de invallende schutter mag niet hoger zijn dan de klassering van de 

schutter, die wordt vervangen. Maximaal mag een schutter 2 keer in de loop van de 

competitie voor een hoger team uitkomen.  

6. Het verdelen van hoger geclassificeerde schutters over meerdere teams in een lagere 

klasse is niet toegestaan.  
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Hoofdstuk 4: Wedstrijdverloop  

  

1. Ieder team heeft een teamleider, die zijn team en schutters vertegenwoordigt voor, 

tijdens en na de wedstrijden. Hij/zij is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor een 

goede gang van zaken.  

Hij/zij draagt zorg voor de telling, dit in samenwerking met de teamleider van de tegenpartij 

en voor het tijdig insturen van het wedstrijdformulier.  

  

2. De ontvangende (gast) vereniging zorgt voor de schijven en het wedstrijdformulier. 

Voor de wedstrijd dienen er minimaal 4 banen ter beschikking te zijn. Tijdens de wedstrijd 

dienen jeugdige schutters in de gelegenheid te worden gesteld om hun serie bij voorrang te 

schieten.  

3. De ontvangende vereniging draagt er zorg voor, dat er tijdens een 

luchtgeweerwedstrijd in dezelfde schietruimte geen andere discipline wordt geschoten en 

zorgt er tevens voor, dat er zo weinig mogelijk gebeurtenissen kunnen plaatsvinden die voor 

de wedstrijdsfeer en de concentratie van de schutter als storend ervaren kunnen worden.     

4. De teamleider van het ontvangende team draagt zorg voor het uitschrijven van de 

schietschijven waarvan per serie de eerst genummerde schijf door de beide teamleiders 

geparafeerd dient te worden. Pas daarna kan met de wedstrijd worden begonnen of er moet 

door de beide teamleiders anders zijn overeengekomen.  

5. De ontvangende vereniging (wedstrijdleider c.q. teamleider) dient voor aanvang van 

de wedstrijd de verstrekte gegevens te controleren en de namen van de deelnemende 

schutters op het wedstrijdformulier te vermelden.   

6. Voor de aanvang van een wedstrijd wordt, onder gelijktijdige overlegging van de 

schietpassen van de deelnemende schutters, het wedstrijdformulier door de beide 

teamleiders ingevuld met vermelding van de daarbij behorende nummers van de 

schietpassen, datum en klasse.  

7. Voor iedere teamwedstrijd wordt door de teamleider van de ontvangende vereniging 

aan iedere deelnemende schutter 40 wedstrijdschijven en minimaal drie proefschijven ter 

hand gesteld. Op de proefschijven mag onbeperkt worden geschoten. Er zijn alleen 

proefschijven toegestaan die voorzien zijn van een duidelijk zichtbare zwarte- of afgeknipte 

hoek.  

8. De wedstrijd gaat over 40 schoten, waarvoor een maximale tijdsduur geldt van 1 uur 

en 15 minuten, inclusief proefschoten.  

9. De beoordeling van de schoten dient te geschieden met door de KNSA goedgekeurde 

instrumenten voor schotwaardering en indien gebruik wordt gemaakt van een schotmaatje 

mag dit slechts éénmaal worden ingestoken.  

Hoofdstuk 5: Wedstrijdresultaat/Competitieresultaat  
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1. Na afloop van de wedstrijd wordt het wedstrijdresultaat op het daarvoor bestemde 

formulier in drievoud door de beide teamleiders ingevuld en ondertekend. Het 

wedstrijdformulier in drievoud, wordt door de teamleider van de ontvangende vereniging op 

de navolgende wijze gedistribueerd.  

Het originele wedstrijdformulier dient binnen 48 uur aanwezig te zijn bij de competitieleider 

van de afdeling. Het duplicaatformulier is voor de bezoekende vereniging en het derde 

formulier is voor de ontvangende vereniging.  

2. Indien een vergissing is gemaakt bij het invullen (schrijf- en/of telfouten) dient een 

nieuw formulier te worden ingevuld (wijzigingen maken het formulier ongeldig).  

3. Voor de vaststelling van de uitslag van de wedstrijd worden de door de individuele 

schutters in een team behaalde punten opgeteld. Het team met de hoogste score krijgt 2 

wedstrijdpunten, het andere team krijgt 0 wedstrijdpunten, terwijl bij gelijke score beide 

teams 1 wedstrijdpunt krijgen.  

  

4. Kampioen in een klasse is het team, dat na beëindiging van de competitie het hoogste 

aantal wedstrijdpunten heeft behaald. Bij gelijk eindigen van teams telt het totaal aantal door 

de schutters geschoten punten van de teams gedurende de gehele competitie.   

  

Hoofdstuk 6: Overtredingen/Boetebepaling  

  

1. De overtreding van een of meer bepalingen van dit competitiereglement heeft voor de 

overtredende vereniging tot gevolg dat de betrokken wedstrijd reglementair wordt verloren. 

Bij geconstateerde onregelmatigheden dient de betreffende wedstrijd geheel te worden 

afgewerkt. De onregelmatigheden dienen op het wedstrijdformulier te worden vermeld.  

2. Bij het niet eens worden van een puntentelling over een geschoten serie moeten de 

betrokken schijven door de ontvangende vereniging, vergezeld van een duidelijk op schrift 

gestelde verklaring over het verschil van mening betreffende de telling, binnen 48 uur 

aangetekend worden verzonden aan de competitieleider.  

3. Geschoten schijven dienen bij een aanhangig gemaakte procedure bewaard te blijven 

tot het moment dat de competitieleider en/of wedstrijdcommissie een uitspraak heeft 

gedaan. Bij eventuele opvraging dienen de schijven dan ook zo vlug mogelijk ter beschikking 

te worden gesteld van de wedstrijdsecretaris.  

4. Schutters, die tijdens de teamwedstrijden onregelmatigheden ontdekken zijn verplicht 

dit onmiddellijk te melden aan de wedstrijdleiding en/of teamleiders van de verenigingen. 

Tevens dient de competitieleider van Afdeling Achterhoek-Betuwe door de teamleiders van 

de betreffende verenigingen schriftelijk van de onregelmatigheden op de hoogte worden 

gesteld.   
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5. Schutters of toeschouwers die zich tijdens team- of individuele wedstrijden in de 

schietlokalen onsportief gedragen kunnen na overleg met de leiding van de ontvangende 

vereniging en de beide teamleiders verwijderd worden.  

Hoofdstuk 7: Onvoorzien/Slotbepaling  

  

1. Na afloop van de teamcompetitie wordt er een individueel klassement per klasse 

opgemaakt aan de hand van de door de schutters behaalde resultaten. Om voor dat 

klassement in aanmerking te komen zullen de schutters, die aan een competitie met 4 teams 

hebben deelgenomen (zes wedstrijden) minimaal drie resultaten moeten hebben. Schutters, 

die aan een competitie met 5 teams hebben deelgenomen (acht wedstrijden) dienen 

minimaal vier resultaten te hebben staan. Voor de klassering telt dan het gemiddelde van de 

beste drie, respectievelijk vier resultaten.  

2. Ingevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de DTC Luchtgeweer na overleg 

met de competitieleider. De beslissing moet worden genomen met in achtneming van de 

redelijkheid en billijkheid en mag niet strijden met de algemene rechtsbeginselen, de wet of 

dit reglement.  

  

Aldus vastgesteld in de vergadering van 4 juni 2009  

  

  


