WEDSTRIJDREGLEMENT DRECHTCOMPETITIE
1.

Wedstrijden.
a) Aantal disciplines.
Er zijn 5 disciplines, te weten:
1. K.K.G. - Klein Kaliber Geweer 12 meter knielend
2. K.K.K. - Klein Kaliber Karabijn 12 meter knielend
3. M.K.K. - Meesterkaart Karabijn 25 meter staand
4. K.K.P. - Klein Kaliber Pistool 10 meter staand
5. M.K.L. - Meesterkaart Licht (pistool) 25 meter staand
b) De competitie wordt verdeeld over 4 wedstrijden welke bij voorkeur worden gehouden
in de maanden september, november, januari en maart.
c) Ieder jaar wordt op de eerste vergadering bepaald welke van de deelnemende
verenigingen de wedstrijden zullen organiseren.
d) De wedstrijden worden geschoten volgens dit wedstrijdreglement. In gevallen waarin dit
reglement niet voorziet, zal worden teruggevallen op het reglement van de KNSA.

2. Deelnemers.
Ieder die lid is van een schietvereniging aangesloten bij het Samenwerkingsverband
Drechtstreek, kan als schutter deelnemen aan de Drechtcompetitie.
3. Korpsen.
Schutters kunnen worden ingedeeld in korpsen. Een korps bestaat uit minimaal 3 en
maximaal 4 schutters.
4. Opgave schutters en korpsen.
Vóór de aanvang van het seizoen waarin de competitie plaatsvindt, dienen de
wedstrijdleiders van de verenigingen schutters en korpsen op te geven aan de
wedstrijdcommissarissen.
Een korps kan gedurende het seizoen in principe niet worden gewijzigd; slechts in zeer
bijzondere gevallen kan hiervan, uitsluitend in overleg met de wedstrijdcommissarissen,
worden afgeweken.
Zij die deel hebben genomen in een hoger korps, kunnen gedurende het seizoen niet meer
deelnemen in een lager korps.
5. Schutters met een handicap.
Schutters die een zodanige handicap hebben dat zij niet op de gewone wijze kunnen
schieten, moeten tijdig en vóór de aanvang van een wedstrijd bij de organiserende
vereniging worden gemeld.
Zij mogen schieten met behulp van een origineel, door de KNSA goedgekeurd hulpstuk
volgens de voorgeschreven regels. Dit hulpstuk moet door de schutter zelf worden
meegebracht, het wordt niet door de organiserende vereniging verstrekt. Ook vanuit een
rolstoel mag worden geschoten.
De aanwezige baancommandant dient erop toe te zien dat de regels worden nageleefd, bij
overtreding volgt diskwalificatie.
De klassering geschiedt volgens het volle aantal geschoten punten minus 10 punten per
wedstrijd.

Als schieten bij de organiserende vereniging om welke reden dan ook niet mogelijk is, mag na
kennisgeving hiervan aan de wedstrijdleider van de organiserende vereniging, bij de eigen
vereniging worden geschoten.
6. Klassering.
De klassering geschiedt volgens een aparte Drechtklassering. Nieuwelingen worden niet
ingedeeld in een aparte nieuwelingenklasse, maar in de klassen zoals die door hun
wedstrijdleiders aan de wedstrijdcommissarissen zijn doorgegeven.
Een schutter die minder dan drie wedstrijden schiet in het wedstrijdseizoen, behoudt zijn
klassering. Het korps, waar hij deel van uitmaakt, krijgt voor elke van zijn niet geschoten
wedstrijden nul punten als score.
De Drechtklassering van alle disciplines wordt opgestuurd tezamen met de einduitslag van
het voorgaande seizoen. Hierdoor is het voor iedere schutter die deelgenomen heeft
mogelijk om zijn klassering voor het komende seizoen te kennen.
De wedstrijdcommissarissen behouden zich het recht voor om, na kennisgeving, een nieuwe
schutter te her-klasseren, wanneer deze naar hun deskundig oordeel te veel boven een
bepaalde klasse uitsteekt.
Voor de klassering gelden de drie hoogste scores.
7. Klasseringslimieten.
a) Individueel.
K.K.G.: D-klasse
C-klasse
B-klasse
A-klasse
H-klasse

0 tot 475 punten.
475 tot 510 punten.
510 tot 535 punten.
535 tot 555 punten.
555 tot 600 punten.

K.K.K.: B-klasse
A-klasse
H-klasse

0 tot 565 punten.
565 tot 585 punten.
585 tot 600 punten.

M.K.K.: D-klasse
C-klasse
B-klasse
A-klasse
H-klasse

0 tot 338 punten.
338 tot 350 punten.
350 tot 362 punten.
362 tot 374 punten.
374 tot 400 punten.

K.K.P.: E-klasse
D-klasse
C-klasse
B-klasse
A-klasse
H-klasse

0 tot 310 punten.
310 tot 322 punten.
322 tot 334 punten.
334 tot 346 punten.
346 tot 358 punten.
358 tot 400 punten.

M.K.L.: D-klasse
C-klasse
B-klasse
A-klasse
H-klasse

0 tot 338 punten.
338 tot 350 punten.
350 tot 362 punten.
362 tot 374 punten.
374 tot 400 punten.

b) Korpsen.
Voor de korpsklassering geldt het totale aantal punten van de deelnemende schutters,
waarbij voor alle disciplines wordt uitgegaan van het volgende:
Schutters

H-klasse
A-klasse
B-klasse
C-klasse
D-klasse
E-klasse

5 punten.
4 punten.
3 punten.
2 punten.
1 punt.
1 punt.

Een korps met:
- 14 punten of meer schiet in de
- 11 punten of meer schiet in de
- 8 punten of meer schiet in de
- 5 punten of meer schiet in de
- minder dan 5 punten schiet in de

H-klasse.
A-klasse.
B-klasse.
C-klasse.
D of E-klasse.

Geteld worden de resultaten van de 3 beste schutters.
8. Schieten wedstrijden.
De series die per wedstrijd moeten worden geschoten en de aard der prijzen is voor de
onderscheiden disciplines als volgt:
K.K.G.: Klasse H - A – B:
Klasse C - D:

Meesterkaart: 12 kaarten + 2 proef. 5 schoten per kaart
Halve meesterkaart: 6 kaarten + 1 proef. 5 schoten per kaart
of 2 halve meesterkaarten. In dat geval:
1e halve meesterkaart: 6 kaarten + 1 proef.
2e halve meesterkaart: 6 kaarten + 1 proef.
De hoogste halve meesterkaart telt voor individueel.
De 1e serie (halve meesterkaart) van 6 opeenvolgende
kaarten wordt aangemerkt als korpsserie.
C- en D-schutters die in een B- of hoger korps schieten,
dienen 2 halve meesterkaarten te schieten. Deze tellen
beiden mee voor het korps.

K.K.K.: Alle klassen:

Meesterkaart: 12 kaarten + 2 proef. 5 schoten per kaart.
Deze serie geldt eventueel ook voor het korps.

M.K.K.: Alle klassen:

4 kaarten + 1 proef. 10 schoten per kaart.
Deze serie geldt eventueel ook voor het korps.

K.K.P.: Alle klassen:

8 kaarten + 2 proef. 5 Schoten per kaart.
Deze serie geldt eventueel ook voor het korps.

M.K.L.: Alle klassen:

4 kaarten + 1 proef. 10 Schoten per kaart.
Deze serie geldt eventueel ook voor het korps.

9. Wedstrijduitslagen.
De wedstrijdcommissarissen ontvangen van de wedstrijdleiders van de aan de wedstrijden
deelnemende verenigingen uiterlijk één maand voor de aanvang van het nieuwe
schietseizoen de opgaven van de schutters en/of korpsen, maken daar deelnemerslijsten van
en zenden die aan de wedstrijdleiders van de deelnemende verenigingen. Binnen twee
weken na afloop van een wedstrijd ontvangt de wedstrijdcommissaris van de organiserende

vereniging de resultaten, waarvan hij een uitslagenlijst opstelt. Na elke afzonderlijke
wedstrijd stuurt hij een uitgewerkte uitslagenlijst naar elk van de deelnemende
wedstrijdleiders voor zijn discipline, met een kopie naar de penningmeester van het
Samenwerkingsverband Drechtstreek. Na afloop van het seizoen stelt hij uit de uitslagenlijst
van alle wedstrijden een totaaluitslag samen, op basis waarvan de prijzen worden toegekend
en de klassering voor het volgende jaar wordt vastgesteld. Van elke uitslagenlijst en van de
totaaluitslag zendt hij een exemplaar naar alle deelnemende verenigingen/wedstrijdleiders.
Gelijktijdig met het versturen van de uitslagenbriefjes door de organiserende vereniging aan
de wedstrijdcommissarissen, dient het financieel verslag aan de penningmeester te worden
gezonden, waarbij tevens de verschuldigde bedragen moeten worden overgemaakt.
Voor de einduitslag tellen van de 4 wedstrijden de 3 hoogste scores. In het geval hierbij
meerdere schutters met gelijke score eindigen, gelden de volgende regels:
a) Van de gelijk geëindigde schutters wordt eerste de schutter met de hoogste totaalscore.
b) Indien meerdere schutters ook aan regel a voldoen, dan wordt eerste de schutter met de
hoogste score van de laatste wedstrijd.
c) Indien ook regel b nog op meerdere schutters van toepassing is, dan wordt eerste de
schutter met de hoogste score van de op één na laatste wedstrijd.
10. Prijzen.
Voor alle disciplines en in alle klassen gelden de volgende bepalingen:
a) Individueel:
- De nummers 1, 2 en 3 ontvangen een prijs in de vorm van eremetaal.
- Behalve deze nummers 1, 2 en 3 krijgen alle schutters die 3 of meer wedstrijden hebben
geschoten een herinnering.
b) Korpsen:
- De nummers 1, 2 en 3 ontvangen een prijs in de vorm van eremetaal.
- De korpsleden van het nummer 1 korps ontvangt een korpsmedaille.
- De beste korpsschutter krijgt een Drechtmedaille, indien hij/zij individueel in dezelfde klasse
schiet als het korps. Daarvoor moet hij/zij aan 4 wedstrijden hebben deelgenomen in één en
hetzelfde korps.

7e herziening. Aldus vastgesteld op de vergadering van 13 juni 2018.

