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WEDSTRIJD - REGLEMENT 

Schietvereniging "Oost-Gelderland" 
 

 
 

 
ALGEMENE BEPALINGEN. 

 
Artikel 1. 

Onderstaande bepalingen gelden voor alle wedstrijden. Aanvullende bepalingen 
van plaatselijke aard moeten vroegtijdig vóór de wedstrijden bekend gemaakt 

worden, doch moeten voordien eerst door het hoofdbestuur worden 
goedgekeurd. 

 

Artikel 1b. 
Met Luchtgeweer (LG) wordt tevens bedoeld Luchtgeweer Opgelegd (LGO), 

tenzij anders vermeld. 
 

Artikel 2. 
Aan de wedstrijden kan uitsluitend worden deelgenomen door schutters van de 

s.v. Oost-Gelderland, op vertoon van een geldig lidmaatschapsbewijs van de 
s.v. Oost-Gelderland. 

 
Artikel 3. 

Schietaccommodaties dienen te voldoen aan de voorschriften van de milieuwet. 
 

Artikel 4. 
De voorgeschreven schietafstand is voor Klein Kaliber Geweer (KKG) 12 meter 

en voor Klein Kaliber Pistool (KKP), Lucht Geweer (LG en LGO) en Lucht Pistool 

(LP) 10 meter. 
De schietafstand wordt gemeten vanaf de wedstrijdschijf tot aan de vuurlijn. Dit 

is de lijn waartegen de schutter zijn of haar voorstaande voet mag plaatsen. 
De hoogte van de schietschijf dient voor KKG 70 cm. te bedragen, voor LP, LG 

en KKP 140 cm., gemeten vanuit de vloerhoogte van het schietpunt. 

Voor wat betreft de baanlengtes geldt een marge van ± 25 cm. en voor wat 

betreft de kaarthoogtes geldt een marge van ± 10 cm. 

De lichtsterkte, gemeten op het hart van de schietschijf, dient minimaal tussen 

de 800 en 1000 lux te bedragen. 
Uitsluitend de onderdelen LG en LP mogen tegelijkertijd in hetzelfde schietlokaal 

verschoten worden. 
 

Artikel 5. 

Bij het onderdeel KKP moeten de schietpunten van elkaar gescheiden zijn door 
schermen. 
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Artikel 6. 
De voorgeschreven schiethoudingen zijn: 
 

a) Voor KKG knielend vrije hand, echter zodanig dat het lichaam rust op de hak 

van de schoen. Het is toegestaan één elleboog te steunen op de knie, de andere 
arm dient geheel vrij van ondersteuning te zijn. één kussen, met de afmeting 

20 x 15 cm. rond, is toegestaan voor gebruik onder de wreef. Men mag dit 
kussen echter niet als zitplaats gebruiken. Een tweede kussen, met gelijke 

afmeting is toegestaan voor gebruik tussen hiel en zitvlak.  
Het schieten met de kolf van het geweer onder de jas is verboden. 
 

b) Voor LG vrijstaand, vrije hand. 
Het schieten met de kolf van het geweer onder de jas is verboden. 
 

c) Voor LG opgelegd staand, waarbij het wapen mag rusten op een standaard 
volgens KNSA-voorschrift. Hierbij gelden de hiernavolgende bepalingen. 
 

1) Een LG opgelegd schutter dient zelf voor een standaard 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 standaard 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 opg. 

9) De standaard(s) kan (kunnen) door een hoofdbestuurslid worden 
gekeurd. 

 

d) Voor KKP en LP geheel vrij en met beide voeten op de grond binnen de 
grenzen van het toegestane schietpunt. Het pistool dient vastgehouden en 

afgevuurd te worden met slechts één hand. De schiethand en schietarm dienen 
geheel vrij, dus zonder extra ondersteuning, naar voren te worden gehouden in 

de richting van de schijf zoals dit het geval is bij de conventionele schiethouding 
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e) Is een houding door lichamelijke gebreken niet mogelijk en is de schutter in 
het bezit van een geldig bewijs van het hoofdbestuur voor het schieten in 

afwijkende houding, dan mag: 
 

1) Een KKG-schutter gebruik maken van een kruk, zonder leuningen, met 
een voor de betreffende schutter aangepast zitgedeelte. Ook hierbij is het 

toegestaan één elleboog te steunen op de knie, de andere arm dient 
geheel vrij van ondersteuning te zijn. 

 

2) Een LG-schutter vrijstaand vrije hand gebruik maken van een kruk, 
zonder leuningen, met een voor de betreffende schutter aangepast 

zitgedeelte. De schiethouding blijft vrije hand, dus zonder extra 
ondersteuning. Men mag er ook voor kiezen om Luchtgeweer Opgelegd  

te schieten, men mag dan echter geen gebruik maken van een kruk. 
 

3) Een KKP- en/of LP-schutter gebruik maken van een kruk, zonder 

leuningen, met een voor de betreffende schutter aangepast zitgedeelte. 
Ook hierbij geldt dat het pistool vastgehouden en afgevuurd dient te 

worden met slechts één hand, tevens dient ook hier de schiethand en 

schietarm geheel vrij, dus zonder extra ondersteuning, naar voren te  
worden gehouden in de richting van de schijf zoals dit het geval is bij de 

conventionele schiethouding. 
 

Een dergelijk bewijs is en blijft eigendom van de s.v. Oost-Gelderland en 

is niet overdraagbaar. 
 

Artikel 7. 
Het wapen moet aan de volgende eisen voldoen: 
 

a) Voor KKP geldt dat de afstand tussen keep en korrel niet groter mag zijn dan 
220 mm. en de looplengte mag maximaal 153 mm. zijn. 
 

b) Correctielenzen mogen aan het wapen of in het achterste richtmiddel zijn 
aangebracht. Lichtfilters mogen zowel voor als achter worden gebruikt. 

Telescopen aan het wapen zijn niet toegestaan. 

Een vizier met prisma's of spiegels mag alleen door schutters worden gebruikt 
die vanuit de rechterschouder schieten, maar met het linker oog richten of 

omgekeerd. 
 

c) Het wapen moet zijn ingericht voor het verschieten van munitie van het type 

.22' long rifle voor KKG en KKP en 4,5 mm. voor LG en LP. 
 

d) De trekkerdruk moet minimaal 1000 gram bedragen voor KKP gemeten bij 

vertikaal gehouden loop, voor LP minimaal 500 gram, eveneens gemeten bij 
vertikaal gehouden loop. 

 
e) Het gebruik van een munitiemagazijn is alleen toegestaan bij KKP. 
 

f) Het gebruik van een steunriem is alleen toegestaan bij KKG. 
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De wapens kunnen door de hoofdcontroleur worden gekeurd. Zie ook het 
hoofdstuk AANVULLENDE BEPALINGEN. 

 

Artikel 8. 
De munitie moet aan de volgende eisen voldoen: 
 

a) Alleen randvuurmunitie van het type kaliber .22' long rifle zonder mantel 
voor KKG en KKP en 4,5 mm voor LG en LP is toegestaan. 
 

b) De kogels dienen van lood of een ander soortelijk zacht materiaal te zijn 
gemaakt. 

 
Artikel 9. 

Het laden dient te geschieden met de loop van het wapen in de richting van de 
kogelvanger. 

 
Artikel 10. 

Bij het commando "staakt het vuren en ontladen" dienen alle schutters 

onmiddellijk het vuren te staken en het magazijn te verwijderen en de kamer te 
ledigen, of, indien het een revolver betreft, de cilinder uit te draaien. Het 

sluitstuk open, dan wel met de cilinder uitgedraaid met de loop in de richting 
van de kogelvanger op de schietbrits, borstwering of tafel neerleggen. 

De schutters mogen de schietstand niet anders dan met toestemming van de 
baancommandant verlaten. 

Zie ook het hoofdstuk AANVULLENDE BEPALINGEN. 
 

Artikel 11. 
Eerst nadat de baancommandant het vuren weer heeft vrijgegeven, mogen de 

schutters weer laden en de wedstrijd voortzetten. 
 

Artikel 12. 
Na afloop van de wedstrijd dan wel als de schutter zijn of haar serie heeft 

voltooid of onderbreekt, moet hij of zij het wapen ontladen en het evt. magazijn 

verwijderen, alvorens het achter de schietstand te brengen. 
 

Artikel 13. 
De schutter moet er zich, na beëindigen van het vuren, terdege van overtuigen 

dat het wapen en het evt. magazijn geen patroon meer bevat. 
 

Artikel 14. 
Een schutter mag zich buiten de schietpunten nimmer met een wapen met 

gesloten grendel of sluitstuk in lokalen of op terreinen ophouden of deze 
neerleggen of zetten. 

 
Artikel 15. 

Het is uitdrukkelijk verboden op iemand aan te leggen, zelfs met een wapen 
waarvan men overtuigd is dat het ongeladen is. 
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Artikel 16. 
Het is eveneens nadrukkelijk verboden enig wapen, anders dan in de richting 

van de kogelvanger, om welke reden dan ook, op de schietbaan in aanslag te 

hanteren. 
 

Artikel 17. 
Het is aan iedereen verboden, zich te bevinden binnen de ruimte voor de 

schutter bestemd, tenzij met toestemming van de wedstrijdleiding of de 
baancommandant. 

 
Artikel 18. 

Personen die op enigerlei wijze hinderlijk zijn kunnen worden verwijderd door 
de wedstrijdleiding. 

Zij kunnen van het verdere verloop van de wedstrijd worden uitgesloten. 
 

Artikel 19. 
Er wordt op de wedstrijden onder auspiciën van de s.v. Oost-Gelderland één 

model schietbeeld gebruikt voor KKG, tellende 1 - 10, één model voor LG, 

tellende 1 - 10 en één model voor KKP en LP, tellende 1 - 10, alle van het type 
'Oost-Gelderland'. 

Het gebruik van elektronische schietbanen is toegestaan, in afwijking van 
hetgeen in dit reglement is bepaald worden hierbij geen schietkaarten 

verstrekt. De betreffende afdeling dient de scores per schutter uit te printen en 
vervolgens te handelen als het geval is bij de in dit reglement voorgeschreven 

schietkaarten. 
 

Artikel 20. 
Bij de telling van de punten wordt aangenomen te zijn geraakt die cirkel, van 

welke de buitenrand door de kogel is geraakt. Wordt machinaal (telmachine)   
of elektronisch geteld dan is deze score bindend. 

 
Artikel 21. 

Zodra de kogel het wapen verlaten heeft en de kaart geraakt heeft telt het 

schot, behoudens een controleerbaar defect aan het wapen. 
 

Artikel 22. 
Op alle op de kaart staande en tot de serie behorende rozen mag een schot 

worden geschoten. Indien een roos niet is geraakt wordt aangenomen te 
hebben geschoten op de dichtstbijzijnde roos. Wordt bij de telling van een kaart 

meer dan één schot bij een roos of meerdere rozen aangetroffen, dan wordt bij 
elke roos het laagste schot geteld. 

Voor KKP en LP geldt dat op iedere kaart vijf maal dient te worden geschoten. 
Indien er meerdere schotgaten worden aangetroffen dan worden de laagste vijf 

schoten geteld. 
 

 
 

 



- WR 6 - 

Artikel 23. 
Het aantal proefschoten is onbeperkt. 

Ter waarborging van een ordentelijk verloop van de wedstrijd(en) is de 

wedstrijdleiding evenwel te allen tijde bevoegd beperkingen met betrekking tot 
het aantal proefschoten voor te schrijven dan wel in te stellen. 

Indien de wedstrijd(en) is (zijn) bezwaard met een tijdlimiet, geldt deze 
tijdlimiet inclusief de proefschoten. 

 
Artikel 24. 

Schutters die op wedstrijden willen schieten in een andere discipline dan 
waarvoor zij zijn ingeschreven, mogen één klas lager schieten, mits geen  

klassering bekend is. Het voorgaande geldt voor de combinatie KKG en  
LG staand vrije hand of KKP en LP. 

 
Artikel 25. 

Wegens het niet nakomen van de bepalingen van dit reglement en/of 
bijzondere bepalingen van een concours of een wedstrijd kan de schutter voor 

de onderhavige discipline worden gediskwalificeerd. Inleggeld(en) word(t)(en) 

niet teruggegeven. Het hoofdbestuur van de s.v. Oost-Gelderland en/of het 
concoursgevende afdelingsbestuur stellen zich niet aansprakelijk voor de 

gevolgen van deze maatregel. 
 

Artikel 26. 
Afgeschoten kaarten van een wedstrijd waaraan kennelijk is te constateren dat 

aan het schotgat met een of ander voorwerp is gewerkt of op elke andere wijze 
bewerkt, worden geheel geannuleerd. Bovenstaande geschiedt door de 

wedstrijdleiding.  
Beroep is mogelijk bij de Kommissie van Beroep, welke uitspraak bindend is. 

 
Artikel 27. 

De wedstrijden georganiseerd door de s.v. Oost-Gelderland staan onder 
algehele leiding van het hoofdbestuur. Er wordt door het hoofdbestuur 

eventueel een competitieleider benoemd, die  de wedstrijden regelt en de 

standen bijhoudt. Hij kan zich, onder goedkeuring van het hoofdbestuur, doen 
vertegenwoordigen of door een ander doen bijstaan. 

Bij eventuele geschillen tussen competitieleider en afdeling(en) en/of 
schutter(s), beslist het hoofdbestuur. Bij geschillen betreffende een uitslag 

beslist het hoofdbestuur, beroep is mogelijk bij de Kommissie van Beroep, 
welke uitspraak bindend is. 

Na afloop van de wedstrijden wordt op de eerstvolgende algemene vergadering, 
door het hoofdbestuur of de competitieleider, verslag uitgebracht over de 

gehouden wedstrijden en worden de prijzen uitgereikt. 
 

De overige wedstrijden staan onder leiding van het bestuur van de 

organiserende afdeling. 
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Artikel 28. 
De streefdata voor het begin en het einde van de winter- en zomercompetitie 

zijn als volgt: 
 

a) Wintercompetitie; 
- Opgavelijsten naar de afd. : 1 augustus. 

- Opgavelijsten terug : 1 september. 
- Aanvang van de competitie : 1 oktober. 

- Einde van de competitie : 15 maart. 
 

b) Zomercompetitie; 

- Opgavelijsten naar de afd. : 1 maart. 
- Opgavelijsten terug : 1 april. 

- Aanvang van de competitie : 1 mei. 
- Einde van de competitie : 1 augustus. 
 

De definitieve data worden door de competitieleider(s) vastgesteld. 
Elke afdeling welke wenst deel te nemen aan een van bovengenoemde 

kompetities, dient de namen van de deelnemende schutters en eventuele 

reserve schutters, aan de competitieleider(s) op te geven middels de vooraf  
verstrekte opgavenlijsten. 

 
Artikel 29. 

Voor de korpswedstrijd van de wintercompetitie geldt dat in een hogere klasse 
een schutter mag invallen van een lagere klasse, in een lagere klasse echter 

niet van een hogere klasse. 
Een en dezelfde schutter mag per discipline slechts voor één korps uitkomen, 

uitgezonderd hetgeen in de vorige alinea is bepaald. 
 

Artikel 30. 
Voor de wintercompetitie, zomercompetitie en prestatieserie ontvangen de 

afdelingen van de competitieleider alle benodigde schietkaarten, welke 
gewaarmerkt zijn. Het afdelingsbestuur dient er voor te zorgen dat de 

schietkaarten voor de wedstrijden, in ongeschonden staat en volledig ingevuld, 

bij de schietbanen aanwezig zijn. Op de schietkaarten dient te worden vermeld: 
a) Naam en nummer van de schutter. 

b) Naam van de afdeling. 
 

Artikel 31. 
Na afloop van elke ronde van de wintercompetitie alsmede na afloop van de 

zomercompetitie dient het afdelingsbestuur er voor te zorgen dat, op een vooraf 
vastgestelde datum, de schietkaarten op een bekend afhaaladres aanwezig zijn 

waar ze door het hoofdbestuur of gemachtigde worden afgehaald, waarbij 
tevens, v.w.b. de wintercompetitie, de schietkaarten voor de eventuele 

volgende ronde worden afgegeven. 
Zijn de schietkaarten op de vastgestelde datum daar niet aanwezig, dan worden 

de schietkaarten voor de eventuele volgende ronde niet afgegeven en worden 
voor deze ronde (wintercompetitie) cq voor deze kompetitie (zomercompetitie) 

geen punten toegekend. 
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Zijn door bijzondere omstandigheden, buiten de schuld van de afdeling en/of 
schutter, de kaarten niet tijdig afgeschoten, dient men hieromtrent, voor het 

verstrijken van de inleveringstermijn, de competitieleider(s) te raadplegen. 

De competitieleider(s) bepaalt (bepalen) of sprake is van een overmachtsituatie 
en stellen zonodig een datum en uur waarop de betreffende schietkaarten 

alsnog bij de competitieleider(s) kunnen worden ingeleverd en v.w.b. de 
wintercompetitie, de schietkaarten voor de eventuele volgende ronde 

meegenomen kunnen worden. 
 

Bij de prestatieserie dient de afdeling de schietkaarten voor de vastgestelde 

datum in te leveren bij de competitieleider. 
 

Artikel 32. 
De wedstrijdleiding is verantwoordelijk voor de naleving van de bepalingen van 

dit reglement. 
 

Artikel 33. 

Op alle wedstrijden, uitgeschreven door, of onder auspiciën van de s.v. Oost-
Gelderland, zal door de schutters in klassen worden geschoten volgens indeling 

van de s.v. Oost-Gelderland.  
Per 01 mei worden de schutters door het hoofdbestuur gerangschikt, volgens 

hun behaalde gemiddelde punten per serie van vijf schoten welke zijn 
verschoten sinds de laatste klasse indeling. 

Vaste baan, Vrije baan en Kampwedstrijden tellen niet mee. 
 

Een nieuwe schutter vangt aan in de tweede klasse, mits er in die discipline 

minimaal twee klassen zijn, en wordt definitief geklasseerd per 01 mei 
daaropvolgend. 

Een schutter die lid is geworden van een andere afdeling van de s.v. Oost-
Gelderland, behoudt zijn gemiddelde. 

Van een schutter die een periode van langer dan 5 aaneengesloten jaren geen 
lid meer is van de s.v. Oost-Gelderland, vervalt het gemiddelde en klassering. 

 

Artikel 34. 
Ieder hoofdbestuurslid en/of iedere competitieleider heeft altijd recht van 

toegang tot de wedstrijden voor de controle. 
 

WEDSTRIJDONDERDELEN VOOR KKG EN LG. 
Persoonlijk. 

 
Artikel 35. 

De diverse persoonlijke wedstrijden hebben voor wat betreft de onderdelen KKG 
en LG een samenstelling als volgt: 
 

a) Personele baan: maximaal 1 stam. 
1 stam = 10 schoten op 2 kaarten van 5 rozen. 

Deze stam dient zonder onderbreking te worden afgeschoten. 
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b) Vrije baan: maximaal 2 stammen. 
1 stam = 60 schoten op 12 kaarten van 5 rozen. 

1 stam = 12 series. 

1 serie = 1 kaart van 5 rozen. 
Men mag niet aan de tweede stam beginnen voordat de eerste is afgeschoten of 

geannuleerd. 
 

c) Vaste baan: maximaal 1 stam. 

1 stam = 30 schoten op 6 kaarten van 5 rozen. 
d) Prestatie baan: maximaal 2 stammen. 

1 stam = 10 schoten op 2 kaarten van 5 rozen. 
 

e) Combinatiebaan: 

Naar gelang de samenstelling. 
 

Artikel 36. 
De diverse persoonlijke wedstrijden georganiseerd door de s.v. Oost-Gelderland 

hebben voor wat betreft de onderdelen KKG en LG een samenstelling als volgt: 
 

a) De wintercompetitie: maximaal 1 stam. 
1 stam = 120 schoten op 24 kaarten van 5 rozen. 

Deze kompetitie wordt in 4 ronden van 6 kaarten verschoten. 
 

b) De zomercompetitie: maximaal 1 stam. 

1 stam = 60 schoten op 12 kaarten van 5 rozen. 
 

c) De kampwedstrijd: maximaal 1 stam. 

1 stam = 30 schoten op 6 kaarten van 5 rozen. 
Deze stam dient in maximaal 45 minuten verschoten te worden. 
 

d) De kampioenschappen: maximaal 1 stam. 
1 stam = 30 schoten op 6 kaarten van 5 rozen. 

Deze stam dient in maximaal 45 minuten verschoten te worden. 
 

e) De prestatieserie: maximaal 2 stammen. 
1 stam = 60 schoten op 12 kaarten van 5 rozen. 

De prestatieserie kan elk kalenderjaar worden verschoten. Aanvang is te 
bepalen door de afdeling zelf. 2 maanden na aanvang dienen de kaarten weer 

in het bezit te zijn van het hoofdbestuur. Als een afdeling na 1 november met 
de serie start, dienen de kaarten voor 31 december in het bezit te zijn van het 

hoofdbestuur. De tweede stam mag alleen worden verschoten indien met de 
eerste stam geen prijs behaald is. De prestatieserie wordt verschoten volgens 

de klasseringen die op het moment van afgifte van de schietkaarten gelden. 
 

Korps 
 

Artikel 37. 
Aan de korpswedstrijden kan deelgenomen worden door korpsen bestaande uit 

3 schutters die als volgt worden samengesteld: 
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Elke korpsschutter krijgt, naar gelang zijn/haar klassering, een aantal punten: 
Ere klas : 0 punten; 

Eerste klas : 1 punt; 

Tweede klas : 2 punten; 
Derde klas : 3 punten; 

Vierde klas : 4 punten; 
 

Door deze punten van de korpsschutters bij elkaar op te tellen, bepaalt men de 
klassering van het korps: 
 

0 t/m 1 punten : Ere klas; 
2 t/m 4 punten : Eerste klas; 

5 t/m 7 punten : Tweede klas; 
8 t/m 10 punten : Derde klas; 

11 t/m 12 punten : Vierde klas. 
 

De samenstelling van de korpsen moet gemaakt worden in rangorde van de 

persoonlijke klasse indeling van de schutters. Hoogste schutters in de hoogste 

korpsen. Voor de wintercompetitie geldt dat wanneer een klasse groter wordt 
dan 12 korpsen, wordt deze verdeeld in meerdere groepen van minimaal 6 en 

maximaal 12 korpsen. De verdeling in klassegroepen geschiedt naar aanleiding 
van het korpsgemiddelde, met dien verstande dat de korpsen met de hoogste 

korpsgemiddeldes in de hoogste groep van de betreffende klasse komen. 
 

Artikel 38. 
Het korpsformulier moet worden ingeleverd voordat een schutter van het korps 

gaat schieten. Er mogen slechts drie schutters worden vermeld. 
Wanneer een reserve schutter moet worden ingezet, moet dit worden ingevuld 

voordat hij of zij gaat schieten. Degene voor wie geschoten wordt, moet worden 
doorgestreept. Deze mag echter nog geen kaarten geschoten hebben. 

De persoonlijke klasse van de reserveschutter mag niet hoger zijn dan van de 
schutter die is afgevallen. De klasse indeling van het korps blijft hetzelfde. 

 

Artikel 39. 
Schutters van eenzelfde korps behoeven niet op een en dezelfde dag af te 

schieten. Zijn er bij het einde van de wedstrijd niet afgeschoten kaarten, dan 
blijft het korps buiten de telling. 

 
Artikel 40. Vervallen. 

 
Artikel 41. 

De diverse korpswedstrijden hebben voor wat betreft de onderdelen KKG en LG 
een samenstelling als volgt: 
 

a) Concoursen: maximaal 1 stam. 
1 stam = 4 series KKG of 3 series LG staand vrije hand en/of opgelegd. 

1 serie = 10 schoten op 2 kaarten van 5 rozen. 
Elke korpsschutter schiet 1 serie. 
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b) Wintercompetitie: maximaal 1 stam. 
1 stam = 12 series. 

1 serie = 30 schoten op 6 kaarten van 5 rozen. 

Elke korpsschutter schiet 4 series in 4 ronden van 1 serie. 
 

c) Kampioenschappen: maximaal 1 stam. 

1 stam = 3 series. 
1 serie = 30 schoten op 6 kaarten van 5 rozen. 

Elke korpsschutter schiet 1 serie. Deze serie dient in maximaal 45 minuten 
verschoten te worden. 

 
WEDSTRIJDONDERDELEN VOOR KKP EN LP. 

Persoonlijk. 
 

Artikel 42. 
De diverse persoonlijke wedstrijden georganiseerd door de s.v. Oost-Gelderland 

hebben voor wat betreft de onderdelen KKP en LP een samenstelling als volgt: 
 

a) De wintercompetitie: maximaal 1 stam. 
1 stam = 120 schoten op 24 kaarten van 1 roos. 

Deze competitie wordt in 4 ronden van 6 kaarten verschoten. 
b) De zomercompetitie: maximaal 1 stam. 

1 stam = 60 schoten op 12 kaarten van 1 roos. 
 

c) De kampwedstrijd: maximaal 1 stam. 

1 stam = 30 schoten op 6 kaarten van 1 roos. 
Deze stam dient in maximaal 45 minuten verschoten te worden. 
 

d) De kampioenschappen: maximaal 1 stam. 
1 stam = 30 schoten op 6 kaarten van 1 roos. 

Deze stam dient in maximaal 45 minuten verschoten te worden. 
 

e) De prestatieserie: maximaal 2 stammen. 

1 stam = 60 schoten op 12 kaarten van 1 roos. 

De prestatieserie kan elk kalenderjaar worden verschoten. Aanvang is te 
bepalen door de afdeling zelf. 2 maanden na aanvang dienen de kaarten weer 

in het bezit te zijn van het hoofdbestuur.  
Als een afdeling na 1 november met de serie start, dienen de kaarten voor 31 

december in het bezit te zijn van het hoofdbestuur.  
De tweede stam mag alleen worden verschoten indien met de eerste stam geen 

prijs behaald is. De prestatieserie wordt verschoten volgens de klasseringen die 
op het moment van afgifte van de schietkaarten gelden. 

 
PRIJSTOEKENNING VOOR KKG EN LG. 

Persoonlijk. 
 

Artikel 43. 
De diverse persoonlijke wedstrijden hebben voor wat betreft de onderdelen KKG 

en LG een prijstoekenning als volgt: 
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a) Personele baan: 
1) Naar het hoogste aantal punten van de stam. 

2) Naar de beste laagste kaart van de stam. 

3) Naar het, qua aantal punten, beste laagste, voorlaagste enz. schot der stam. 
4) Naar de hoogste score bij het tellen “op tiende punt” van de stam. 

5) Naar het lot. 
 

b) Vrije baan: 

1) Naar het hoogste aantal punten van de drie hoogste series. 
2) Naar het minste verschil van de hoogste drie series. 

3) Naar de hoogste, op een na hoogste enz. steunserie. 
4) Naar het hoogste aantal steunseries. 

5) Naar het lot. 
 

c) Vaste baan: 

1) Naar de hoogste drie kaarten van de stam. 
2) Naar de hoogste rest van de stam. 

3) Naar de beste laagste, voorlaagste enz. kaart der drie hoogste kaarten. 

4) Naar de beste laagste, voorlaagste enz. kaart der rest van de stam. 
5) Naar het lot. 
 

d) Prestatiebaan: 
Volgens een te behalen limiet per klasse. 

Deze limiet dient in het programma vermeld te staan. 
 

e) Combinatiebaan: 

Voor deze baan wordt de prijstoekenning voor aanvang van de wedstrijd 
bekend gemaakt. 

 
Artikel 44. 

De persoonlijke wedstrijden georganiseerd door de s.v. Oost-Gelderland hebben 
voor wat betreft de onderdelen KKG en LG een prijstoekenning als volgt: 
 

a) Wintercompetitie: 

Voor toekenning van persoonlijke prijzen worden kampwedstrijden gehouden. 
Voor de kampwedstrijden komen in aanmerking de vijf hoogste schutters van 

elke klassegroep. Deze groepen worden aangevuld met de reserveschutters en 
die schutters die met hun korps in een hogere of lagere klasse zijn ingedeeld 

dan hun persoonlijke klasseringen, mits hun score gelijk of hoger is dan de 
score van de laagste schutter die in zijn klasse wordt uitgenodigd. 

Bij tijdige afmelding van een uitgenodigde schutter zal een vervanger worden 
uitgenodigd en wel de eerstvolgende schutter in die klasse(groep) die nog niet 

is uitgenodigd. Het hoofdbestuur beslist omtrent de bepaling tijdige afmelding. 
 

b) Zomercompetitie: 

Voor toekenning van persoonlijke prijzen worden kampwedstrijden gehouden.  
Voor de kampwedstrijden komt in aanmerking een derde deel van het aantal  

afgeschoten stammen per klasse. 
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Bij tijdige afmelding van een uitgenodigde schutter zal een vervanger worden 
uitgenodigd en wel de eerstvolgende schutter in die klasse(groep) die nog niet 

is uitgenodigd. Het hoofdbestuur beslist omtrent de bepaling tijdige afmelding. 
 

c) Kampwedstrijd: 
Bij de wintercompetitie vallen in elke klassegroep zo mogelijk 3 prijzen. Het 

aantal prijzen bij de zomercompetitie is gelijk aan een vijfde deel van het aantal 
afgeschoten stammen per klasse van de zomercompetitie met een maximum 

van vijf prijzen per klasse. 
Hiertoe worden de schutters per klasse(groep) als volgt gerangschikt: 

1) Naar het hoogste aantal punten van de stam. 
2) Naar de beste laagste, voorlaagste enz. kaart van de stam. 

3) Naar het, qua aantal punten, beste laagste, voorlaagste enz. schot der stam. 
4) Naar de hoogste score bij het tellen “op tiende punt” van de stam. 

5) Naar het lot. 
 

d) Kampioenschappen: - voor het vaststellen van de klassekampioen: 

1) Naar het hoogste aantal punten van de stam. 

2) Naar de beste laagste, voorlaagste enz. kaart van de stam. 
3) Naar het, qua aantal punten, beste laagste, voorlaagste enz. schot der stam. 

4) Naar de hoogste score bij het tellen “op tiende punt” van de stam. 
5) Naar het lot. 
 

- Overige deelnemers: 
Volgens een te behalen limiet per klasse. De limieten worden door de algemene 

ledenvergadering, op voorstel van het hoofdbestuur, vastgesteld. 
 

e) Prestatieserie: 

Volgens een te behalen limiet per klasse. De limieten worden door de algemene 
ledenvergadering, op voorstel van het hoofdbestuur, vastgesteld. 

 
Korps. 

 

Artikel 45. 
De diverse korpswedstrijden hebben voor wat betreft de onderdelen KKG en LG 

een prijstoekenning als volgt: 
 

a) Concoursen: 

1) Naar het hoogste aantal punten van de stam. 
2) Naar de beste laagste, voorlaagste enz. serie van de stam. 

3) Naar de beste laagste, voorlaagste enz. kaart van de stam. 
4) Naar het beste laagste, voorlaagste enz. schot van de stam. 

5) Naar het lot. 
 

b) Wintercompetitie: 

1) Naar het hoogste aantal punten van de stam. 
2) Naar de beste laagste, voorlaagste enz. serie van de stam. 

3) Naar de beste laagste, voorlaagste enz. kaart van de stam. 
4) Naar het beste laagste, voorlaagste enz. schot van de stam. 

5) Naar het lot. 
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c) Kampioenschappen: 
1) Naar het hoogste aantal punten van de stam. 

2) Naar de beste laagste, voorlaagste enz. serie van de stam. 

3) Naar de beste laagste, voorlaagste enz. kaart van de stam. 
4) Naar het beste laagste, voorlaagste enz. schot van de stam. 

5) Naar het lot. 
 

PRIJSTOEKENNING KKP EN LP. 
Persoonlijk 

 
Artikel 46. 

De diverse persoonlijke wedstrijden georganiseerd door de s.v. Oost-Gelderland 
hebben voor wat betreft de onderdelen KKP en LP een prijstoekenning als volgt: 
 

a) Wintercompetitie: Voor toekenning van persoonlijke prijzen worden 
kampwedstrijden gehouden. Voor de kampwedstrijden komen in aanmerking de 

vijf hoogste schutters per klasse. 

Bij tijdige afmelding van een uitgenodigde schutter zal een vervanger worden 
uitgenodigd en wel de eerstvolgende schutter in die klasse(groep) die nog niet 

is uitgenodigd. Het hoofdbestuur beslist omtrent de bepaling tijdige afmelding. 
 

b) Zomercompetitie: Voor toekenning van persoonlijke prijzen worden 

kampwedstrijden gehouden. Voor de kampwedstrijden komt in aanmerking een 
derde deel van het aantal afgeschoten stammen per klasse met een maximum 

van vijf prijzen per klasse. 
Bij tijdige afmelding van een uitgenodigde schutter zal een vervanger worden 

uitgenodigd en wel de eerstvolgende schutter in die klasse(groep) die nog niet 
is uitgenodigd. Het hoofdbestuur beslist omtrent de bepaling tijdige afmelding. 
 

c) Kampwedstrijd: 
Bij de wintercompetitie vallen in elke klasse zo mogelijk 3 prijzen. Het aantal 

prijzen bij de zomercompetitie is gelijk aan een vijfde deel van het aantal 
afgeschoten stammen per klasse van de zomercompetitie. 

Hiertoe worden de schutters per klasse als volgt gerangschikt: 

1) Naar het hoogste aantal punten van de stam. 
2) Naar de beste laagste, voorlaagste enz. kaart van de stam. 

3) Naar het, qua aantal punten, beste laagste, voorlaagste enz. schot der stam. 
4) Naar de hoogste score bij het tellen “op tiende punt” van de stam. 

5) Naar het lot. 
 

d) Kampioenschappen: - voor het vaststellen van de klassekampioen: 

1) Naar het hoogste aantal punten van de stam. 
2) Naar de beste laagste, voorlaagste enz. kaart van de stam. 

3) Naar het, qua aantal punten, beste laagste, voorlaagste enz. schot der stam. 
4) Naar de hoogste score bij het tellen “op tiende punt” van de stam. 

5) Naar het lot. 
 

- Overige deelnemers: 

Volgens een te behalen limiet per klasse. De limieten worden door de algemene  

ledenvergadering, op voorstel van het hoofdbestuur, vastgesteld. 
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e) Prestatieserie: 
Volgens een te behalen limiet per klasse. De limieten worden door de algemene 

ledenvergadering, op voorstel van het hoofdbestuur, vastgesteld. 

 
AANVULLENDE BEPALINGEN. 

 
Artikel 47. 

Afdelingen waaraan een concours is toegewezen dienen de concoursbepalingen 
uiterlijk twee maanden voor aanvang van dit concours, in tweevoud, ter 

goedkeuring aan het hoofdbestuur van de s.v. Oost-Gelderland aan te bieden. 
Hecht het hoofdbestuur haar goedkeuring aan die concoursbepalingen, dan   

kan het concours plaatsvinden.  
Eventuele wijzigingen en/of aanvullingen moeten worden opgenomen. 

 
Artikel 48. 

Geluksbanen en andere niet erkende attractiebanen mogen zonder 
toestemming van het hoofdbestuur niet in de concourszaal worden gehouden  

en vallen niet onder het reglement van de s.v. Oost-Gelderland. 

 
Artikel 49. 

De concoursbepalingen moeten worden toegezonden aan alle afdelingen, alle 
hoofdbestuursleden en alle competitieleiders van de s.v. Oost-Gelderland. 

 
Artikel 50. 

Bij een concours wordt de eerste concoursdag de benodigde apparatuur e.d. 
door een hoofdbestuurslid of vervanger gebracht en wordt de concoursgevende 

afdeling begeleid en ingewerkt, de laatste concoursdag wordt alles opgehaald. 
Tijdens de tussenliggende concoursdagen wordt gewerkt met een zgn. 

‘telefonische hulplijn’. Bij eventuele problemen kan men bellen met het die dag 
dienstdoende hoofdbestuurslid, samen met het betreffende hoofdbestuurslid 

wordt dan gezocht naar een oplossing. 
Bovenstaande tegen een vergoeding van een vast bedrag per deelnemende 

schutter, door de concoursgevende afdeling te voldoen. 

De gewone controle zal plaatsvinden door de concoursgevende afdeling, de 
telling van de afgeschoten kaarten zal plaatsvinden door een telbureau. 

Ieder hoofdbestuurslid heeft altijd de bevoegdheid tot (tussentijdse) controle. 
De uitslag wordt definitief na eindcontrole door het hoofdbestuur. 

Beroep is mogelijk bij de Kommissie van Beroep, welke uitspraak bindend is. 
 

Artikel 51. 
Schutters van een concoursgevende afdeling mogen op alle onderdelen 

meeschieten, mits zij lid zijn van de Schietvereniging Oost-Gelderland. 
 

Artikel 52. 
Voor de verzorging van het concours wordt een inschrijf- en een telbureau, 

alsmede een baancommandant aangesteld door de concoursgevende afdeling. 
Het bestuur van deze afdeling is verantwoordelijk voor de goede gang van 

zaken in deze en het hoofdbestuur heeft hierop controle. 
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Artikel 53. 
Voor men gaat schieten moet men zich inschrijven op een inschrijfformulier,   

bij het inschrijfbureau. Deze geeft de uitgeschreven schietkaarten aan de 

baancommandant, van wie men de kaarten ontvangt zodra men gaat schieten. 
Door de baancommandant mogen niet meer kaarten tegelijk worden afgegeven 

als voor een goede gang van zaken toelaatbaar is.  
Na het schieten moet de schutter de verschoten kaarten direct weer inleveren 

bij de baancommandant, evenals de nog niet verschoten kaarten. Deze brengt 
de kaarten naar het telbureau.  

Het telbureau telt de behaalde punten en vult de score in op het scoreformulier. 
Hiervan ontvangt de schutter een afschrift. Gaat men met de uitslag niet 

akkoord, dan kan men de uitslag laten controleren door de hoofdcontroleur. 
Beroep is mogelijk bij de Kommissie van Beroep, welke uitspraak bindend is. 

  
Artikel 54. 

Na het sluitingsuur mogen geen nieuwe kaarten meer worden opgezet. 
In overleg met de hoofdcontroleur kan in zeer bijzondere gevallen hiervan 

worden afgeweken. 

 
Artikel 55. 

Indien door slechte weersomstandigheden of anderszins een wedstrijd zou  
mislukken mag het hoofdbestuur de wedstrijd verlengen en zal dit voor 

sluitingstijd bekend worden gemaakt. 
 

Artikel 56. 
De prijzen van de wedstrijd moeten een totale waarde vertegenwoordigen van 

minimaal 50% van de inleggelden. De prijzen mogen na een gehouden 
concours worden uitgereikt, nadat goedkeuring van het hoofdbestuur van de 

s.v. Oost-Gelderland is verkregen.  
De definitieve uitslag moet uiterlijk 6 weken na afloop van het concours in het 

bezit zijn van alle hoofdbestuursleden, de competitieleiders, de afdelingen en bij 
voorkeur ook de prijswinnaars, met vermelding van plaats, dag en uur van de 

prijsuitreiking. De prijsuitreiking mag niet eerder dan 2 weken na de toezending 

van de definitieve uitslag plaatsvinden, doch uiterlijk 8 weken na afloop van het 
concours. Hangende een zaak bij de Kommissie van Beroep mag van dit 

tijdsschema worden afgeweken. 
Prijzen die na een periode van drie weken na de prijsuitreiking niet zijn  

afgehaald vervallen aan de organiserende afdeling c.q. de s.v. Oost-Gelderland. 
 

SLOTBEPALING. 
 

Artikel 57. 
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het hoofdbestuur.  

Deze beslissing mag niet strijdig zijn met de statuten. 
 

 
 

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

 

Aldus vastgesteld en goedgekeurd, op de algemene ledenvergadering van      
30 november 1989. 

Het wedstrijdreglement van 24 maart 1934, het competitiereglement van         
24 maart 1934 en het pistoolreglement van 27 november 1980, inclusief alle 

wijzigingen, komen hiermee te vervallen. 
Gewijzigd: 29 november 1990; 28 mei 1991; 1 juni 1993; 25 november 1993; 

2 juni 1994; 30 mei 1996; 21 november 1996; 3 juni 1997; 24 november  
1998; 27 november 2001; 28 november 2002; 25 november 2003;                

30 november 2006; 1 juni 2010; 1 december 2011, 29 november 2012,         
30 mei 2017; 30 november 2017; 29 november 2018; 27 november 2019,     

28 oktober 2021. 
 

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

 


