
JR -1- 

 

JEUGD – REGLEMENT 
 

Schietvereniging "Oost-Gelderland". 
========================= 

 
Artikel 1. 
 
Dit reglement heeft betrekking op schutters van twaalf en dertien jaar in de disciplines 
luchtgeweer en luchtpistool en is bedoeld als aanvulling op het wedstrijdreglement en 
het huishoudelijk reglement. 
In dit reglement worden enkele afwijkingen ten opzichte van het  wedstrijdreglement 
en het huishoudelijk reglement gegeven, voor het overige zijn ook deze schutters 
gehouden aan de reglementen van de vereniging. 
 
Artikel 2. 
 
Schutters betalen jaarlijks de volledige contributie alsmede eventuele inleggelden 
jubileumfonds. Bij nieuwe schutters wordt het gebruikelijke inschrijfgeld berekend. 
Deelname aan wedstrijden van de vereniging, de winterkompetitie, de zomerkompetitie 
en de prestatie-serie, is gratis. Bepalend is hierbij de leeftijd bij aanvang wedstrijd. 
Ingeval van een concours wordt de betreffende concours gevende afdeling verzocht om 
gratis deelname van deze schutters dan wel deelname tegen een gereduceerd tarief. 
 
Artikel 3. 
 
Schutters mogen deelnemen aan alle kompetities en wedstrijden van de vereniging. 
 
Artikel 4. 
 
Indien deze schutters deelnemen aan kampwedstrijden, kampioenschappen en 
concoursen e.d. is begeleiding door één of meerdere senior-schutter(s) van de 
betreffende afdeling verplicht. 
Begeleiding van deze schutters door (een) senior-schutters(s) tijdens het schieten in 
de eigen accommodatie is eveneens verplicht. 
 
Artikel 5. 
 
Tijdens kampwedstrijden, kampioenschappen e.d. schieten deze schutters zo mogelijk 
tussen 19.00 en 20.00 uur. 
 
Artikel 6. 
 
Luchtgeweer schutters van twaalf en dertien jaar mogen opgelegd schieten volgens 
KNSA-standaard model. Onderstaand is een voorbeeld van dit model weergegeven. 
De betreffende schutter zorgt zelf voor een dergelijke standaard. 
Het schieten met de kolf van het geweer onder de jas is verboden. 
Luchtpistool schutters van twaalf en dertien jaar schieten in de houding als 
voorgeschreven in artikel 6 van het wedstrijdreglement. 
 
 

-* - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - 
 



JR -2- 
 
Opmerking: De periode t/m het seizoen 2009 – 2010 wordt bestempeld als “pilot”, 
tijdens deze periode dan wel daarna zal worden bezien of dit jeugdreglement dan wel 
één der overige reglementen aangepast dient te worden. 
 
Aldus vastgesteld en goedgekeurd tijdens de algemene ledenvergadering van 
 

 
VOORBEELD  SCHIETSTANDAARD  KNSA 
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