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REGLEMENT BETREFFENDE HET
BONDSKONINGSSCHIETEN
Jaarlijks wordt er onder de leden van de bond een wedstrijd georganiseerd met de bedoeling een
bondskoning te schieten.

Reglement:

Artikel 1:
Er mag geschoten worden door de koningen van de schutterijen, aangesloten bij de Bond Maas en
Kempen. De wedstrijd vangt aan na het inschieten van de vrije wedstrijd.
Naast deze wedstrijd zal er ook een jeugd koningschieten georganiseerd worden waarbij geschoten
wordt met de windbuks. Alle aanwezige aangesloten jeugdschutters mogen hieraan deelnemen.
Artikel 2:
Elke vereniging betaalt gelijktijdig met het lidgeld €40,00 als inschrijving voor het
bondskoningschieten. Hiervoor ontvangt men voor deze wedstrijd 1 schietkaart voor het
bondskoningschieten en 5 kaarten voor de vrije wedstrijd.
Artikel 3:
Er wordt geschoten, na loting, in volgorde optocht van één van de bondsfeesten gehouden tijdens het
voorbije seizoen.
Artikel 4:
Er wordt om veiligheidsredenen geschoten op een op vezelplaat geschilderde vogel die omlijnd is met
een zwarte rand.
Artikel 5:
De koning met het nummer 1 meldt zich bij de optekenaar die de schietbeurt aanduidt op de lijst. Dan
volgt nummer 2 enz. Deze beurtrol blijft behouden tot de vogel gevallen is.
Artikel 6:
Er wordt maar één buks ter beschikking gesteld en er mag enkel maar geschoten worden op de
zwarte lijn.
Artikel 7:
Schiet een koning, bewust of onbewust, naast de zwarte lijn, dan kost hem dat een boete van €2,50
te betalen voor hij aan de volgende ronde mag deelnemen.
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Artikel 8:
Schiet een koning, bewust of onbewust, naast de zwarte lijn dan is artikel 7 van toepassing, maar
indien door dit schot de vogel eruit valt, dan komt de koningstitel ten goede aan de koning die juist
voor deze koning heeft geschoten.
Artikel 9:
Indien de vogel eruit valt door een andere reden dan het schot, wind of iets anders, dan komt de
koningstitel ten goede aan de koning die het laatste schot heeft gelost.
Artikel 10:
Dit schot wordt beschouwd als geschoten te zijn, als de vogel zich nog in de plaat bevindt en niet als
de vogel al aan het vallen is.
Artikel 11:
komt te vervallen
Artikel 12:
De bondskoning krijgt een zilveren schild omgehangen waarop nadien zijn naam en voornaam alsook
de naam van zijn schutterij en het jaartal zal vermeld worden.
Artikel 13:
De bondskoning mag dit schild dragen bij elke activiteit “het schutterswezen betreffende”.
Artikel 14:
Hij dient het schild in goede staat te bewaren tot de statutaire vergadering voor de volgende schieting
en ontvangt in ruil een herinneringsmedaille als blijvende herinnering aan zijn titel als bondskoning
20..
Artikel 15:
Gevallen die zich zouden voordoen die in dit reglement niet zijn voorzien, worden besproken door de
aanwezige bestuursleden van de bond.
Er zal naar een oplossing naar best vermogen gezocht worden.

Aldus een eerste maal van toepassing op het bondskoningschieten in het jaar 1991 en aangepast in
de voorjaarsvergadering van 16 april 2004 van de bond van schutterijen Maas en Kempen.
Aangepast 24 februari 2006.
Herziening op de statutaire vergadering van 11 februari 2011.
Laatste aanpassing statutaire voorjaarsvergadering van 17 februari 2017.
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