Wedstrijdreglement Vogelschieten van HBV “De Grensschutters” Reuver
Artikel 1. Het Doel
a. Het doel bestaat uit een vogel op een minimaal 6 meter hoge paal. De maximale hoogte
bedraagt 12 meter.
b. Geschoten wordt er met door de vereniging beschikbaar gestelde handbogen, alsmede
speciale stompe pijlen.
c. Geschoten wordt vanuit een door het bestuur aangegeven cirkel.
d. Bij extreem weer kan afgeweken worden van bovenstaande artikelen 1a & 1c.
Artikel 2. Tijdstip
a. De wedstrijd wordt gehouden op de laatste zondag van juni met een aanvangstijd van
14.00 uur.
b. Indien van deze datum wordt afgeweken, dient het bestuur dit tijdig kenbaar te maken.
Artikel 3. Volgorde van Indeling
a. Als eerste schiet de koning van de vereniging. Indien deze verhinderd is, wordt zijn plaats
ingenomen door de nummer 2 van de vereniging.
b. Als laatste schutter treedt de heersend vogelschutter aan.
c. De overige plaatsen worden op basis van willekeur verdeeld onder de aangemelde
leden en donateurs.
Artikel 4. Het schieten van de voorronden
a. Elke schutter schiet 3 proefpijlen en aansluitend 12 tellende pijlen, elk in series van 3 pijlen.
Het aantal pijlen kan in het geval van veel deelnemers terug gebracht worden naar 9 tellende pijlen.
b. De 4 hoogste schutters na de voorronden, gaan door naar de finale.
c. Bij een gelijke stand wordt er per pijl afgekaveld om de volgorde voor de finale te bepalen.
Artikel 5. Het schieten van de finaleronden
a. De eerste ronde gaat over 3 pijlen, waarbij de hoogste schutter uit de voorronde begint.
b. Zijn er meerdere hoogste schutters of gelijke schutters, dan volgt de volgorde van de loting vanuit
de voorronde.
c. De schutter met de laagste score valt af
d. De laatste vier strijden volgens bovenstaand concept waarbij de schutter met de laagste score
af valt, etc.
e. Bij de laatste twee overgebleven schutters gaat de strijd om de titel.
Artikel 6. De prijzen
a. De winnaar bij de volwassenen ontvangt een gouden medaille, de winnaar bij de jeugd een
zilveren medaille.
b. Er wordt een wisselbeker ter beschikking gesteld voor de winnaar (bij de volwassenen) van het
vogelschieten bestaande uit een vogel. Deze dient de vogelschutter te retourneren voor de
wedstrijd in het opvolgende jaar.
Artikel 7. Slotbepaling
a. Bij geschillen beslist het bestuur.

