Besluitenlijst

Kruisboogschieten
Onderdelen:
Vergaderingen-Wedstrijden-Competitieprijzen-Kringdag-Kringdagprijzen-Bevoegdheden
commissieleden
Vergaderingen
1.

De gecombineerde schuttersvergadering geweer/kruisboog wordt voortaan gehouden op de 1e
donderdag van de maand februari bij het gilde dat het jaar daarvoor de Hoge Schuts Gildendag
georganiseerd heeft.

2.

Voorstellen van gilden die betrekking hebben op de geweer en kruisboogschietwedstrijden
moeten na de laatste competitiewedstrijd van dat jaar vóór 10 november aangeleverd zijn. De
voorstellen worden dan meteen doorgestuurd naar de gilden. De gilden kunnen dan alléén maar
reageren op de voorstellen die zij ontvangen hebben. Indien gilden op de voorstellen willen
reageren moeten zij dan doen voor 20 december van dat jaar dat het voorstel ingediend is. Alleen
voorstellen ingediend door de overheid van een gilde worden behandeld. Kleine wijzigingen door
de voltallige aanwezigen op de schuttersvergadering goedgekeurd kunnen doorgang vinden.

3.

Actiepunten in de schuttersvergadering mogen niet als voorstel behandeld worden.

Wedstrijden
1.

Een gildelid die meedoet aan kruisboog-personeel schieten mag meedoen aan de onderdelen
Koningschieten geweer, keizerschieten geweer ook al heeft hij geen KNTS of KNSA pasje. Een
schutter mag maar met één wapen schieten. Een gilde mag met twee wapens schieten.

2.

Klasse-indeling

A
klasse bestaande uit ongeveer 20 schutter(ster)s.

B
klasse bestaande uit ongeveer 20 schutter(ster)s.

C
klasse bestaande uit de rest van de schutter(ster)s.
60+ klasse bestaande uit de opgegeven schutter(ster)s. Intreden aangeven aan het
eind van de competitie voor 1 Juli zodat de commissie de wedstrijdindeling gereed kan
maken. Voor aanvang van de komende competitie moet men 60 jaar zijn.

Bij voldoende deelnamen 1 of 2 jeugdklasse.

Jeugd t/m 13 jaar en Jeugd van 14 t/m 15 jaar.

Jeugd t/m 13 jaar valt onder Jeugd Klasse Klein.

Jeugd van 14 t/m 15 jaar onder Jeugd Klasse Groot

Als een lid in het jaar dat de kruisboogcompetitie begint 14 is geworden of wordt dan
gaat deze naar de jeugdklasse groot.

Als een jeugdlid in het jaar dat de kruisboogcompetitie begint 16 is geworden of wordt
dan gaat deze naar de C klasse.

Dames klasse bestaande uit de opgegeven schutters die geen gildelid zijn

3.

De punten over alle 5 kruisboogwedstrijden van de vooraf aangemelde 3 schutters worden bij
elkaar geteld en het gilde dat de meeste punten heeft wordt dat jaar winnaar van het Harrie
Verbruggen wisselschild. De laatste 5 van de 15 schoten tellen voor het wisselschild.

4.

Deelname voor personen buiten het gilde (uitgezonderd de ereleden) is voor het H. Verbruggen
wisselschild niet toegestaan.

5.

Bij gelijk eindigen voor de prijzen moet er afgekampt worden. Als er een schutter niet aanwezig is
heeft de aanwezige schutter gewonnen.

6.

Bij het viertalschieten mag maar door één viertal per gilde worden deelgenomen.

7.

Alleen de vooraf aangemelde korpsschutters mogen aan het afkampen deelnemen.
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8.

In de competitie en kringdagen mogen jeugdleden deelnemen aan het korps en
viertalschieten.
De begeleider van de jeugdschutter wordt wel geacht op tijd aanwezig te zijn en is er
verantwoordelijk voor dat deze correct en volgens de regels schiet.

9.

De wedstrijden beginnen op de zondagen om 09:00 uur of eerder als er iemand van de
commissie aanwezig is. De inschrijvingen sluiten om 12:00 uur.
De mobiele nummers van de commissieleden staan op de schietlijsten en op de website onder
vademecum.
Er wordt geschoten op vier bomen ( indien er geen plaats is 3, maar mag ook 5 ).
De eerste groepen van 4 schutters loten om op welke boom men begint.
Nadat alle bomen vol zijn gaat de volgende groep naar de eerst vrijgekomen boom.
Men schiet 15 pijlen op dezelfde boom. Alleen het eerste schot geld als proef als dat mis is.
De grootte van de wip moet een doorsnede hebben van 7,5 cm.
Alleen raak geschoten opwaartse pijlen worden geteld.

10.

Het inleggeld voor de competitiewedstrijden wordt jaarlijks tijdens de schuttersvergadering
vastgesteld.

11.

Voor zilver zal altijd gekampt worden om de eindplaats te bepalen.
Kampen gebeurt schot voor schot te beginnen op 7,5 cm, met; 1x gewoon schot. Daarna met het
schouderschot één hand aan de boog en één arm los langs het lichaam laten hangen. Op de
boom die het schietcommissielid aanwijst.
Vervolgens gaat men naar een kleinere wip door de schietcommissie erop geplaatst, hier schiet
men met het schouderschot één hand aan de boog en één arm los langs het lichaam laten
hangen.
Voor de overige geldt bij een gelijke eindstand de hoogste score van de laatste wedstrijd, is dit
gelijk wordt er gekeken naar de voorlaatste wedstrijd enz. enz.

12.

De dikte van de wippen mag bij staal (ijzer) maximaal 6 mm zijn en bij aluminium 10 mm.

13.

Een gilde dat het wisselschild wint ontvangt een herdenkingsschildje van het jaar dat zij
gewonnen hebben.

14.

Bij het vaststellen van de schietdatums zal er voortaan twee reservedatums toegevoegd worden.

15.

Indien een schutter aangeeft problemen te hebben met de kruisboog of een pijl mag men om een
proefschot vragen, dit proefschot wordt niet in de uitslag meegeteld.

16.

Men mag geen kleurenfilter op een kruisboog hebben maar een open vizier. Open vizier betekend
dat men er een draad doorheen kan halen.

17.

Als leden een gildeactiviteit hebben dan mag men tot maximaal één uur na de reguliere
inschrijfsluitingstijd deelnemen aan de wedstrijd als voorgeschreven staat. De late komst moet
uiterlijk 15 uren voor aanvang van de wedstrijd gemeld worden aan de schietcommissie om nog
deel te mogen nemen aan de wedstrijd. De mobiele nummers van de commissieleden staan op de
schietlijsten en op de website onder vademecum.

18.

Een schutter van een gilde moet minimaal de voor de competitie tellende wedstrijden geschoten
hebben om het volgende jaar een wedstrijd te mogen organiseren.

19.

Een organiserend gilde draagt zorg dat bij een wedstrijd één persoon beschikbaar is die de
plankjes beheerd en leden zoekt die gaan schrijven.

20.

Als een gilde dit betreffende jaar geen wedstrijd kan/wil organiseren wordt het wel als beurt
genoteerd en krijgt een in het systeem opvolgend gilde de mogelijkheid.
Als een gilde de laatste wedstrijd niet kan organiseren dan wordt deze niet als een beurt
genoteerd, anders klopt de volgorde van de laatste wedstrijden niet.

21.

Controle van ogenschijnlijk te snelle kruisbogen gaan gecontroleerd worden door met
twee kruisbogen te bepalen of er een groot verschil is in hoogte tussen deze twee.

Competitieprijzen
1.

Al het inleggeld wordt ongeveer aan prijzen besteed.
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2.
3.

Indien er competitie is tijdens een wedstrijd wordt er altijd een 1e prijsschild uitgereikt.
Per 6 deelnemers een zilveren schildje te geven met een maximum van drie per klasse.
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4.
5.

Het Harrie Verbruggen wisselschild blijft eigendom van Hoge Schuts.
Dames buiten het gilde schieten in de kruisboogcompetitie om een prijs die door de commissie
vastgesteld wordt.
Als er maar één jeugddeelnemer deelneemt aan de competitie komt de deelnemer bij een aantal
van totaal 28 treffers of meer in aanmerking voor een zilveren schild.

6.

Kringdag
1.

Voor de kringdag moeten drie bomen met een wip van 7,5 cm doorsnede aanwezig zijn en een
boom met een wip met een doorsnede van 6 cm aanwezig zijn.

2.

Indien korpsen een gelijk aantal hoogste behaalde punten hebben kampen zij om de Korpsprijs.
Het verliezende korps kampt nadien met de viertallen die de hoogste punten behaald hebben
voor de viertalprijs.

3. Zilverprijzen op de kringdag staan in de besluitenlijst kringdag zilverprijzen.

Bevoegdheden commissieleden
1.

De schietcommissie stelt in overleg met de Overheid de schietcompetitie datums vast onder
goedkeuring van de ledenvergadering.

2.

Bij verschil van mening over technische zaken betreffende het schieten tijdens wedstrijden en
gildendagen is het oordeel na onderling overleg van de aanwezige commissieleden bindend.

3.

Het sluiten van de inschrijvingen geschiedt door een lid van de schietcommissie.

4.

Bij verschil van mening over algemene zaken tijdens schietwedstrijden en kringdagen is na
raadplegen besluitenlijst en huishoudelijk reglement overleg met de betreffende meerderh eid van
de commissies en een meerderheid overheid Hoge Schuts nodig. Het oordeel na onderling overleg
is bindend. Besluitenlijsten en huishoudelijk reglement zijn allemaal in te zien op het secretariaat
van een kringdag of digitaal op internet, www.hogeschuts.nl

5.

Indien de besluitenlijst niet voorziet in het gevraagde beslist de voltallige aanwezige commissie
en meerderheid overheid Hoge Schuts in overleg dat dan het genomen besluit bindend is.
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