Aaltense Schietbond

Huidhoudelijk & Wedstrijdreglement

Â Huishoudelijk reglementGoedgekeurd d.d 25 mei 2004AALTENSE SCHIETBONDArtikel 1.Indeling klassen: De klasseindeling wordt uitgevoerd door het bestuur in samenwerking met de competitieleider.Artikel 2.De A.S.B. kent de volgende
klassen: Hoofd,A,B,C,D,E zonodig aangevuld en onderverdeelt in afdelingen.Artikel 3.Het bestuur is gerechtigd een
nieuwe vereniging en/of een nieuw vijftal hoger in te delen dan de laagste klasse en afdeling.Artikel 4.Indeling
competitie: Bij het indelen van het nieuwe competitierooster worden, (indien nodig bij te grote gemiddelden verschillen)
de klasse(n) opnieuw ingedeeld naar de gemiddelden behaald in de laatste competitie. Artikel 5.Aftreden Bestuur: In het
eerste jaar treden af; - Voorzitter en tweede Penningmeester.In het tweede jaarÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Penningmeeste
Secretaris.In het derde jaar;Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â - Secretaris, tweede voorzitter en het Bestuurslid. Deze drie jaren wo
herhaald. Zij kunnen zich herkiesbaar stellen.Elke vereniging heeft het recht tegenkandidaten te stellen, die de functie
willen aanvaarden.Zij worden benoemd als ze gekozen worden.Artikel 6.Werkzaamheden Bestuur; De Voorzitter leidt de
vergaderingen, draagt zorg voor uitvoering van de genomen besluiten en vertegenwoordigd de ASB bij officiele
gelegenheden.De voorzitter wordt vervangen en/of geassisteerd door de tweede voorzitter.De Secretaris is belast met
alle correspondentie, bewaart van alle uitgaande stukken een kopie, schrijft de te houden vergaderingen uit en maakt
van alle vergaderingen notulen. De secretaris wordt vervangen en /of geassisteerd door de tweede secretaris.De
Penningmeester is belast met het beheer en de inning van alle geldmiddelen van de ASB, betaalt en/of int ten overstaan
van gespecificeerde rekeningen of kwitanties.De penningmeester wordt vervangen en/of geassisteerd door de tweede
penningmeester.Artikel 7.De Competitieleider: De Competitieleider wordt jaarlijks door de Alg. Ledenvergadering
benoemd. Hij ontvangt voor de werkzaamheden een vergoeding die elk jaar opnieuw wordt vastgesteld. Hij is voor alles
verantwoording verschuldigd aan het bestuur. De taken bestaan uit: Samenstellen van het competitierooster in overleg
met het bestuur, het bijhouden van de resultaten van de geschoten wedstrijden evenals van het vijftal en persoonlijke
gemiddelden en het doorgeven van de uitslagen aan de nieuwsmedia van de geschoten wedstrijden. Bij eventuele
overtreding van het wedstrijdreglement stelt de competitieleider de betreffende vereniging hiervan (indien noodzakelijk)
direct in kennis. Van de voorkomende overtredingen en de daarvoor geldende boetes wordt een keer per jaar een
overzicht gegeven. Hij controleert de ingeleverde wedstrijdformulieren op volledigheid, juistheden en onjuistheden.De
opgegeven nieuwe leden tijdens de competitie wordt door de competitieleider doorgegeven aan de secretaris en
penningmeester van de ASB.Artikel 8.Geldmiddelen: De geldmiddelen van de ASB bestaan uit contributies, boeteâ€™s en
eventuele verplichte stortingen berekend per verenigingslid. De bedragen worden jaarlijks vastgesteld tijdens de Alg.
Ledenvergadering en in de notulen vastgelegd. Artikel 9.Kascommissie: De kascommissie bestaande uit twee personen
van verschillende verenigingen. Deze controleert de financiÃ«n en parafeert de boeken van de penningmeester.De
bevindingen brengt hij uit tijdens de Algemene Ledenvergadering. De boeken van de penningmeester worden door de
kascontrole geparafeerd.Zij worden aangewezen voor een periode van twee jaar, volgens alfabetische volgorde van het
wedstrijdrooster. Elk jaar treedt Ã©Ã©n lid af en is niet terstonds herkiesbaar. Een kascommissielid mag geen lid zijn van
dezelfde vereniging als de penningmeester.Artikel 10.Concoursen: Een vereniging dient het organiseren van een
concours aan te vragen en wordt door de ASB toegewezen.Bij meerdere aanvragen geldt volgorde van
binnenkomst.Artikel 11.Prijzen: De klasse kampioenen ontvangen een kampioensbeker die op de helft van de nieuwe
competitie bij de competitieleider weer worden ingeleverd. De kampioensschutters ontvangen als blijvende herinnering
een medaille. De schutter met het hoogste rekenkundig gemiddelde van de ASB en elke klasse ontvangt tijdens de
Algemene Ledenvergadering een trofee. Om voor deze prijs in aanmerking te komen dient men ten minste Â¾ van de
competitie te hebben mee geschoten. Schutters die meerdere malen 120 punten hebben geschoten ontvangen tijdens
de Algemene Ledenvergadering een prijs.Om voor deze prijs in aanmerking te komen dient een schutter:Met een
gemiddelde hoger dan 116 punten; 3 maal 120 punten te schieten.Met een gemiddelde van 112 t/m 116; 2 maal 120
punten.En lager dan 112 punten; 1 maal 120 punten.Artikel 12.Schutters: Een schutter mag in de ASB voor Ã©Ã©n
vereniging uitkomen. Tijdens de competitie is overschrijving naar een andere vereniging niet toegestaan. Nieuwe leden
mogen direct meeschieten, de contributie zal worden nagevorderd. Nieuwe verenigingen dienen minimaal 12 schutters
en 2 vijftallen te bevatten.Artikel 13.Vergaderingen: In het belang van de ASB is het verplicht dat alle verenigingen
aanwezig zijn op de Alg. Ledenvergadering en alle andere vergaderingen door de ASB uitgeschreven, dit op straffe van
een boete.Artikel 14. Slotbepaling: In alle gevallen waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet beslist het bestuur.
Wijzigingen in dit reglement kunnen slechts worden aangenomen bij besluit van een Algemene
Ledenvergadering.Wedstrijd reglementGoedgekeurd d.d. 25 mei 2004.AALTENSE SCHIETBONDÂ Artikel 1. Vijftallen: Er
wordt aan de competitie deelgenomen door vijftallen. Het hoogst genummerde vijftal mag (indien men door
omstandigheden niet kan beschikken over een vijfde schutter) met vier schutters uitkomen. Voor of tijdens de wedstrijd
wordt door de tegenpartij geloot welke schutter twee keer moet uitkomen. Indien een vereniging bestaat uit Ã©Ã©n vijftal
dient men altijd met vijf schutters te schieten. Op de ledenlijst moeten de leden per vijftal worden opgegeven. Alle
schutters worden opgegeven met doorlopende nummering. Aangeven wat het eerste, tweede, derde enz. vijftal wordt.
Meerdere schutters per vijftal is mogelijk.Alle resterende schutters worden aangemerkt als schutters van het hoogste
genummerde vijftal en moeten genummerd worden als hiervoor uitkomend. Nieuwe leden opgegeven tijdens de
competitie mogen gelijk mee schieten maar wel is voor deze schutters het vijftal waarin zij hun eerste competitiewedstrijd
schieten bepalend voor hun klasse.Artikel 2.Invallerregeling:In de eerste twee competitieronden mag een schutter niet
uitkomen voor een hoger genummerd vijftal dan waarin hij is ingedeeld. Hij mag wel twee wedstrijden in een lager
genummerd vijftal uitkomen. Schiet hij echter een derde wedstrijd in een lager genummerd vijftal, dan komt hij
reglementair voor dat vijftal uit. Wil een schutter weer naar een hoger genummerd vijftal dan moet hij twee
wedstrijdronden stilliggen van het vijftal waar hij voor de derde keer uitkwam. Nadat de schutter twee wedstrijdronden
heeft stilgelegen, mag hij weer in een hoger genummerd vijftal uitkomen en gelden vervolgens alle invallers bepalingen
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opnieuw.Artikel 3.Protest: Een protest over de telling van een schot(en) moet direct na de telling, maar minstens voordat
het formulier wordt ondertekend, door de vijftalleider aan de vijftalleider van de tegenpartij kenbaar worden gemaakt.De
kaart(en) met de/het betreffende schot(en) mogen niet meer in andere handen overgaan dan die van de vijftalleiders.Op
de kaart(en) moet duidelijk aangegeven worden tegen welk schot(en) geprotesteerd wordt.De kaart(en) moeten diezelfde
avond in de door de ASB beschikbaar gestelde enveloppe worden gedaan, dichtgeplakt en voorzien van een
handtekening van beide vijftalleiders.Deze enveloppe en het wedstrijdformulier dienen de daaropvolgende woensdag
voor 13.00 uur bij de competitieleider ingeleverd te zijn.De competitieleider plakt de naam van de schutter, telling en
eindscore op de kaart(en) af, zodat het bestuur de kaart neutraal behandelt.De uitspraak van het bestuur in bindend.Het
protestgeld wordt nagevorderd aan de verliezende partij.Artikel 4.Defecte wapens: Bij een technisch defect raken van
een wapen tijdens de competitiewedstrijd moet deze de daaropvolgende woensdag voor 13.00 uur worden ingeleverd bij
de competitieleider. Evenals geschoten kaarten en het wedstrijdformulier. Wordt het defect door een deskundige
aangewezen door de ASB aan het wapen geconstateerd, dan stelt de competitieleider de volledige wedstrijd opnieuw
vast. Blijkt het defect door een deskundige niet te worden geconstateerd aan het wapen, dan wordt de al begonnen
wedstrijd verder geschoten op een door de competitieleider te bepalen datum.Artikel 5.Wedstrijden: Er wordt geschoten
op dinsdag volgens het wedstrijdrooster. Afwijking hiervan is niet toegestaan zonder toestemming van de
competitieleider en in overleg met de tegenpartij. Kan door bijzondere omstandigheden die het vijftal betreffen niet in de
verplichte week worden geschoten, dan moet voor de verplichte schietavond hiervan de competitieleider of bestuur in
kennis worden gesteld. Het bestuur beslist of het inderdaad een bijzonder geval is. De wedstrijd moet hierna z.s.m.
worden geschoten in overleg met de tegenpartij en de competitieleider.Bij nalatigheid is de betreffende vereniging
verantwoordelijk.Artikel 6.Promotie/degradatie regeling: Voor een gewonnen wedstrijd ontvangt men twee
wedstrijdpunten. Eindigt een wedstrijd met een gelijk aantal geschoten punten dan ontvangt elk vijftal Ã©Ã©n punt. Het vijftal
dat in zijn klasse na afloop van de competitie de meeste wedstrijdpunten heeft behaald is kampioen en promoveert naar
een hogere klasse. Bij een gelijk aantal wedstrijdpunten wordt er op een neutrale baan door de betreffende vijftallen een
beslissingswedstrijd geschoten.Bij gelijk eindigen hiervan beslist het geschoten wedstrijd gemiddelde van de afgelopen
competitie. De laagste plaats in een klasse betekent degradatie. Ook hier geldt bij gelijk eindigen een beslissing wedstrijd
van de betreffende vijftallen.Artikel 7.Vastgestelde tijden:Alle door de ASB vastgestelde wedstrijden beginnen om 20.00
uur. Om 20.00 uur moeten van elk vijftal drie schutters aanwezig zijn, om 21.00 uur vier schutters en om 21.30 uur vijf
schutters.Mochten op bovengenoemde tijden de schutters niet aanwezig zijn, dan kan men beroepen op artikel 8 en is er
sprake van niet opkomen.De wedstrijd dient ononderbroken geschoten te worden.Artikel 8.Niet opkomen: Wanneer een
vijftal niet komt opdagen volgt een geld boete en worden drie strafpunten in mindering gebracht. De wedstrijd wordt door
de competitieleider opnieuw vastgesteld.Artikel 9.Zowel voor de eerste als de tweede wedstrijdkaart is de vastgestelde
tijd op maximaal 15 minuten per kaart. Als een schutter 10 minuten bezig is met zijn wedstrijdkaart, dient de vijftalleider
de tegenpartij te melden dat maximale tijd voor de desbetreffende schutter bijna voorbij is.Bij overschrijding van de 15
minuten moet de kaart door de vijftalleider worden ingenomen en de nog niet geschoten rozen zullen dan als poedels
genoteerd worden op het wedstrijdformulier.Artikel 10.Banen: Er wordt uitsluitend geschoten op draaibanen, staande
vrije hand m.u.v. invalide schutters.De afstand schutter/kaart moet negen meter zijn, gemeten vanaf de achterkant van
de schiettafel.De kaarten waarop geschoten wordt moeten op een behoorlijke wijze bevestigd en verlicht worden. De
hoogte van het middelpunt van de kaart moet gerekend vanaf de grond Â± 155 centimeter(marge is enkele centimeters)
bedragen. Artikel 11.Wapens: Men schiet met een luchtdrukgeweer van het kaliber 4.5 mm, totaal gewicht maximaal 5 kg
voorzien van keep - korrel of paal.Zonder enige hulpmiddelen zoals;Extra verlichting op Keep â€“ korrel of paal.Paal of
korrel dient gesloten te zijn, overige toepassingen zijn niet toegestaan.Geen kapjes boven het vizier.Extra
handstop/handgreep is niet toegestaan.Schouderhaak/riem is niet toegestaan.Optische middelen bevestigd aan het
wapen zijn verboden.Het schieten per vijftal met een eigen wapen of met het wapen van de tegenpartij is
toegestaan.Artikel 12.Munitie: Er wordt geschoten met uitsluitend loden kogeltjes 4.5 mm. Model â€œdiaboloâ€•met platte
voorkant. Munitie dient voldoende op de banen aanwezig te zijn.Artikel 13.Kaarten: Voor de door de ASB uitgeschreven
wedstrijden(competitie, kampioenschap, boete-beker of beslissingswedstrijden) worden uitsluitend de ASB zesrozen
kaarten gebruikt. Deze kaarten zijn bij de ASB tegen betaling verkrijgbaar.Artikel 14.Volgorde van schieten: Eerste kaart
links boven verplicht drie proefschoten. Vervolgens middenboven eerste wedstrijdschot,rechtsboven tweede
wedstrijdschot, linksonder derde wedstrijdschot, middenonder vierde wedstrijdschot en rechtsonder vijfde
wedstrijdschot.Tweede kaart even als de eerste kaart met uitzondering van linksboven waarin Ã©Ã©n proefschot verplicht is.
Telling 8 t/m12. De lijn van het hoger tellende schot moet geheel doorschoten zijn om geteld te worden. De geschoten
kaart moet door de wedstrijd- of vijftalleider van de ontvangende vereniging direct geteld worden en genoteerd op het
daarvoor bestemde wedstrijdformulier alvorens het door alle schutters wordt bekeken. Kaarten die zijn geschoten, geteld
en op het wedstrijdformulier zijn genoteerd dienen ten allen tijde ter inzage voor de tegenpartij beschikbaar te
liggen.Artikel 15.Telling schoten: De kaarten worden geteld door de vijftalleider of andere schutter van het ontvangende
vijftal. Elk op de kaart zichtbaar schot wordt geteld als een gericht schot. Valt een proefschot in een andere dan de
daarvoor bestemde roos dan moet dit onmiddellijk worden gemeld en het schot wordt dan door de vijftalleider
gemarkeerd. De eerste kaart moet acht schoten bevatten, de tweede kaart zes schoten. Voor teveel of te weinig schoten
op een kaart wordt een evenredig aantal poedels genoteerd m.u.v gemarkeerde schoten. Een wedstrijdroos die meer
dan Ã©Ã©n schot bevat is ongeldig en wordt als poedel genoteerd. Indien echter de roos volgende op de roos met meer dan
Ã©Ã©n schot, geen schot bevat en het aantal schoten klopt dan wordt(om de schutter niet onnodig te duperen) van de roos
met twee schoten het hoogste in punten genoteerd.Artikel 16. Gedragingen aan de baan: Een schutter dient zich achter
de baan te bevinden en mag niet met Ã©Ã©n been naast de tafel staan.Het is wenselijk dat een schutter alleen (zonder
hulp/lader) zijn kaarten schiet.Een eventuele helper/lader dient zich op gepaste afstand van de schutters te bevinden en
geen gesprekken en/of aanwijzingen te geven.Het hinderen en/of afleiden op welke wijze dan ook is verboden.Aan de
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baan is het verboden om te roken en om drank te nuttigen.Tevens dienen mobiele telefoons uitgeschakeld te zijnArtikel
17. Wedstrijdrooster: De vijftallen schieten om beurten, te beginnen met het ontvangende vijftal.Tevens is het gewenst
dat de schutters uit Ã©Ã©n vijftal ook om beurten schieten. Elke schutter schiet op een wedstrijd twee kaarten.Op de door de
ASB tegen betaling verstrekte wedstrijdformulieren wordt door de vijftalleider van het ontvangende vijftal de volgende
zaken duidelijk ingevuld:WedstrijdnummerDatumKlasse en eventueel afdelingOntvangende en bezoekende
verenigingsvijftalNamen en stamnummers deelnemende schuttersDe punten van elk schot van elke serie van een
schutterHet totaal per serie per vijftalOverige noodzakelijke gegevensBeide vijftalleiders dienen na afloop van de
wedstrijd het wedstrijdformulier te ondertekenen als ze akkoord gaan met de telling en de uitslag.Artikel 18.Invalide
schutters:Voor invalide schutters zijn de volgende mogelijkheden toegestaan om te kunnen schieten.Arm/hand
geamputeerde schutters mogen gebruik maken van een steun.Opgelegd schieten mag zowel staand als zittend in een
rolstoel. De schutter mag het wapen, als het steunt op een standaard niet met twee handen vasthouden of klemzetten
met de voet of hand.Zowel de loop als de kolf mogen op de standaard rusten.Zij die vanuit de rolstoel schieten moeten
rechtop zitten en niet in de rolstoel hangen of liggen. Ook mogen zij niet tegen andere delen van de rolstoel extra steun
zoeken. Dit geldt ook voor diegenen die vanaf een stoel of kruk schieten.Achter de namen van de schutters in het
wedstrijdrooster staat afgekort vermeld hoe een invalide schutter schiet;V.H.S.Â Â Â Â Â Â vrije hand staandV.H.Z. Â Â Â Â Â v
hand zittendO.G.L.Z.Â Â Â opgelegd zittend.Artikel 19. Onrechtmatige schutter:Een onrechtmatige schutter is iemand die
afwijkt van het wedstrijdreglement. Komt een vijftal uit met een onrechtmatige schutter dan worden drie wedstrijdpunten
in mindering gebracht en er volgt een geldboete. De wedstrijd wordt overgeschoten als er gelijk geÃ«indigd is of als de
tegenpartij heeft verloren. De datum voor het overschieten van deze wedstrijd wordt vastgesteld door de
competitieleider.Artikel 20.Boeteâ€™s: Voor het niet nakomen van de onderstaande punten wordt aan de vereniging een
geldboete geÃ«ist:Geen bericht wedstrijd verzetten naar andere datum.Uit- / thuiswedstrijd omzetten zonder vermelding
aan de competitieleider.Niet komen opdagenÂ Â wedstrijd.Niet op tijd aanwezig wedstrijd.Opstellen onrechtmatige
schutter.Wedstrijd formulier te laat ingeleverdWedstrijdformulier onvolledig invullen.Telfouten in
wedstrijdformulier.Protest.Niet aanwezig op vergaderingen uitgeschreven door de ASB.Te laat betalen van notaâ€™s.De
hoogte van de boeteâ€™s jaarlijks vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering.Artikel 21. Slotbepaling: In alle gevallen
waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur. Wijzigingen in dit reglement kunnen slechts worden aangenomen
bij besluit van de algemene ledenvergadering

http://www.aaltenseschietbond.nl/

Powered by Joomla!

Gegenereerd op: 27 April, 2018, 02:44

