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VOORSTELLEN  TOT  WIJZIGING  WEDSTRIJD – REGLEMENT.  
 
Tijdens  de  vorige  ALV  is  besloten  om  de  criteria  voor  deelname  aan  de  
discipline  LG – Opgelegd  te  schrappen. 
Tevens  is  besloten  om  de  uitreiking  van  de  Jaarbekers  af  te  schaffen. 
 
Voor  de  volledigheid  onderstaand  de  nodige  wijzigingen  in  ons  Wedstrijd – 
Reglement. 
 
 
ARTIKEL  1b. 
Het  huidige  artikel  luidt: 
Met  Luchtgeweer  (LG)  wordt  tevens  bedoeld  Luchtgeweer  Opgelegd,  tenzij  
anders  vermeld. 
Voor  wat  betreft  de  discipline  Luchtgeweer  Opgelegd  worden  onderstaande  
criteria  gehanteerd: 
a)  Leeftijd  60  jaar  of  ouder  (peildatum  is  01  mei). 
b)  Een  schutter  waarvan  het  laatst  bekende  gemiddelde  30,0  of  lager  is.  
 
Voorgesteld  wordt  om  de  criteria  voor  deelname  aan de  discipline LG  opgelegd 
uit  ons  Wedstrijd – Reglement  te  schrappen. 
 
ARTIKEL  6  LID  e)  SUB  4) 
Het  huidige  artikel  luidt: 
4.  Een  schutter  die  nog  niet  voldoet  aan  de  criteria  voor  Opgelegd  LG  
schieten  toch  aan  deze  discipline  deelnemen. 
 
Omdat  tijdens  de  vorige  ALV  is  besloten  om  de  criteria  voor  de  discipline  LG 
Opgelegd  te  laten  vervallen  wordt  voorgesteld  om  lid e)  sub  4)  te  schrappen. 
 
ARTIKEL  41  LID  d) 
Het  huidige  artikel  luidt:  
d)  Jaarbeker: 
De  jaarbeker  is  een  samenstelling  van  alle  korpswedstrijden  in een  bepaalde  
periode  welke  jaarlijks  door  het  hoofdbestuur  wordt  vastgesteld. 
 
Voorgesteld  wordt  om  de  samenstelling  van  de  Jaarbeker  te  laten  vervallen 
waardoor  het  gehele  artikel  41  lid  d)  komt  te  vervallen. 
 
ARTIKEL  45  LID  d) 
Het  huidige  artikel  luidt: 
d)  Jaarbeker: 
In  elke  klasse  1  prijs  voor  die  afdeling  welke  het  hoogste  aantal  punten  heeft  
behaald.  Indien  meerdere  afdelingen  in  een  klasse  het  hoogste  aantal  punten  
hebben  behaald  is  de  wintercompetitie  doorslaggevend.  Per  wedstrijd  geldt  dat  
in  elke  klasse  per  afdeling  het  korps  met  het  hoogste  aantal  punten  telt. 
  
Voorgesteld  wordt  dit  (sub)artikel  omtrent  de  prijstoekenning  van  de  Jaarbeker  
te  laten  vervallen. 
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TEVENS  WORDT  NOG  ONDERSTAANDE  WIJZIGING  VOORGESTELD: 
 
 
ARTIKEL  6  LID   c) 
Het huidige subartikel luidt: 
c) Voor  LG  opgelegd  staand,  waarbij  het  wapen  mag  rusten  op  een  standaard  
volgens  KNSA-model.  De  standaard  mag  tijdens  het  schieten  niet  met  de  
handen  worden  aangeraakt. 
 
VOORGESTELD WORDT OM DIT SUBARTIKEL TE WIJZIGEN ALS VOLGT: 
 
c) Voor  LG  opgelegd  staand,  waarbij  het  wapen  mag  rusten  op  een  standaard  
volgens  KNSA-model.  Hierbij  gelden  de  hiernavolgende  bepalingen. 
1)  Een  LG  opgelegd  schutter  dient  zelf  voor  een  schietstandaard  te  zorgen. 
2)  De  schietstandaard  mag  met  maximaal  3  steunpunten  de  balie/vloer  raken.     
De  onderlinge  afstand  tussen  de  steunpunten  is  maximaal  300mm,  gemeten 
vanuit  het  centrum  van  elk  steunpunt. Tussen  de  steunpunten  en  het  oplegpunt  
is  iedere  uitvoering  toegestaan,  mits  de  afmetingen  van  het  gebruikte  materiaal 
voldoen  aan  de  gestelde  afmetingen. Het  oplegpunt  dient  echter  altijd  van  rond 
materiaal  te  zijn. 
3)  Op  het  oplegpunt  van  de  standaard  mag  beschermingsmateriaal  voor  het 
wapen  worden  aangebracht. De  materiaalkeuze  moet  echter  zodanig  zijn  dat, 
zolang  het  wapen  op  de  standaard  rust,  er  geen  vlakke  ondergrond  of  zijwaarts  
steunvlak  ontstaat. 
4)  Op  of  aan  de  schietstandaard  mogen  geen  middelen  worden  aangebracht  met  
de  bedoeling  om  het  wapen  in  een  gefixeerde  positie  in  of  op  de  standaard  
vast  te  maken  of  te  klemmen. 
5)  Het  wapen  mag  uitsluitend  met  de  onderzijde  rechtstandig  op  de  standaard 
worden  geplaatst  waarbij  de  trekkerbeugel  de  standaard  niet  mag  raken. 
6)  Tijdens  het  afvuren  van  het  schot  mag  de  schietbalie  en  de  standaard  niet  
worden  aangeraakt,  enkel  het  wapen  mag  op  de  standaard  rusten. 
7)  De  schutter  mag  het  wapen  met  beide  handen  vastnemen  doch  de  voorste  
hand  mag  niet  voorbij  de  standaard  komen. 
8)  Men  mag  tijdens  een  kompetitie  niet  overgaan  van  LG  naar  LG  opgelegd. 
9)  De  standaard(s)  kan  (kunnen)  door  een  hoofdbestuurslid  worden  gekeurd.  


