WISSELBEKER DE MAASVALLEI
Reglement De wisselbeker Maasvallei
De wisselbeker Maasvallei wordt georganiseerd door de vereniging waarvan het drietal
winnaar is geworden van het jaar er voor. Dit op een zondag, tijdens het schuttersseizoen te
bepalen met de winnaar van de wisselbeker Creemers. Er dient een wedstrijd voor en een
wedstrijd na het oud Limburgse schuttersfeest te worden ingericht. Indien de wedstrijd niet op
een zondag kan plaats vinden zal de organiserende schutterij alle schutterij van de drie bonden
hiervan verwittigen via het secretariaat van de respectievelijke bonden.
Aan deze wisselbeker kan alleen worden deelgenomen door schutterijen die lid zijn van een
Belgische aangesloten bond bij de oud Limburgse schuttersfederatie
Drietallen die wensen deel te nemen aan deze wisselbeker moeten gevormd worden door
leden van een en dezelfde vereniging. Een schutter uit een schutterij mag door loting op het
secretariaat worden aangevuld tot een volwaardig drietal, door twee schutters uit een ander
drietal.
De wisselbeker moet worden uitgeschoten per drietal. Inschrijven kan op het vrije
schutterstreffen, voorafgaande aan de uitkaveling van de beker, en kan gebeuren tot 20.00 uur
op dit treffen. Voor deelnamen aan de uitkaveling is men verplicht op het vrije
schutterstreffen minsten een ronde in de kaveling mee te schieten. Bij aanvang van de
kaveling op zaterdag is het mogelijk om nog 1 kaart extra aan te kopen. Inschrijf kaarten
worden door de bonden ter beschikking gesteld.
Artikel I.
Bij het inschieten en uitkavelen zijn van kracht alle eenvormige reglementen,
bekend in boven vernoemende bonden, verband houdende met de schietwedstrijden met de
zware buks.
Artikel II.
Het inleggeld bedraagt momenteel 4,50 euro per kaart. Dit bedrag kan worden
aangepast en eventueel gewijzigd worden in overleg met de afgevaardigden van de bonden.
Van de totale inzet wordt 75% aan prijzengeld uitgekeerd. Er zullen 5 prijzen worden

voorzien, verdeeld als volgt: van de totale inzet gaat 30% naar de eerste prijs, 18% naar de
tweede prijs, 13% naar de derde prijs, 9% naar de vierde prijs en 5% naar de vijfde prijs.
De organiserende vereniging zal aan ieder schutter van het winnend drietal een prijs
toekennen als persoonlijk aandenken.
Artikel III.
Een kwartier voor aanvang van de kaveling mag één schutter per buks, de buks
inschieten op de vijf bovenste punten op de middenlat.( geen aangeschoten stokjes)
a. De kaveling van beker Maasvallei begint op zaterdag om 13.30 uur. De
buksen kunnen worden ingeschoten om 13.15 uur. Om 13.30 uur start de
kaveling met 3 rondes op blokjes van 1,5 x1,5x1,5 cm. Alle 3-tallen mogen 3
ronden schieten ongeacht of er missers zijn op punten van 1,5x1,5x1,5. Hierna wordt
de kaveling verder gezet op blokjes van1x1x1 cm.
Artikel IV.

De wedstrijd wordt op één en dezelfde dag uitgeschoten.

Artikel V.
Indien het de wedstrijd een vlotter verloop kan bieden kan iedere vereniging
verplicht worden een tweede buks in te zetten. Deze buks mag dan worden ingeschoten.
Artikel VI.
Er wordt gekaveld met drie schoten per schutter, elk schot tellende als een
kavel ronde, bij mis is het stop en mag er niet worden verder geschoten. Tenzij het van uit het
secretariaat anders wordt bepaald. Alleen de drietallen die aanspraak kunnen maken op het
winnen van de beker kavelen verder met drie schoten per schutter tot er een winnaar bekend
is.
Artikel VII. De wisselbeker wordt overhandigd aan het winnend drietal, in aanwezigheid
van hun voorzitter, een bestuurslid of een lid dat zich voor ontvangst verantwoordelijk stelt.
Artikel VIII. De schutterij waartoe het winnend drietal behoort, is verplicht zoals vermeld in
artikel 1, de wisselbeker het jaar daarna te organiseren. Indien deze schutterij de wisselbeker
niet kan organiseren in het daaropvolgend jaar gaat de organisatie voor de wisselbeker
Creemers naar de Bond Maas en Kempen, en voor de wisselbeker Maasvallei naar de Bond
De Maasvallei.
Artikel IX.
Drietallen die niet op tijd aanwezig zijn op de dag van de kaveling bij aanvang
van de tweede ronde worden automatisch uit wedstrijd genomen. Drietallen waarvan één lid
niet in de mogelijkheid verkeerd om deel te nemen aan de kaveling mogen dit lid vervangen
door een ander lid. Welke niet op een andere kaart aan de kaveling vermeldt staat. Deze
vervanging geldt enkel voor de dag van de kaveling. Combineren is niet toegestaan.
Artikel X.
De organiserende vereniging stelt een reserve buks ter beschikking, in geval
een deelnemende vereniging onverhoopt problemen heeft met de eigen buks.
Artikel XI.
Er dienen één aantal schietbomen worden geplaats naar gelang het aantal
inschrijving wat er zich heeft voor gedaan, op het schutterstreffen. De organiserende

vereniging dient er verder te zorgen voor vier reserve optekenaars en voldoende
reservemateriaal.
Artikel XII. Door het feit van deelname aan deze wedstrijd, onderwerpt iedere deelnemer of
deelneemster zich onherroepelijk aan de bepalingen van dit reglement, met uitsluiting van
iedere rechtspraak van de aanwezige afgevaardigden van de bonden.
Artikel XIII. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslissen de aanwezige
bestuursleden van boven vernoemde bonden.
De leiding van de kaveling berust bij de afgevaardigden van de bondsbesturen.

WEDSTRIJDREGELS CATEGORIE JUNIOREN LUCHTDRUKBUKS.
1. De categorie junioren is verdeeld in 3 leeftijdsgroepen.
6 t/m 9 jaar.
10 t/m 13 jaar.
14 t/m 15 jaar.
2. Per leeftijdsgroep zijn 3 prijzen te verdelen.
3. Om zich te kwalificeren voor de kaveling, schiet Iedere schutter 5 x 6 schoten.
4. Voor de prijsbepaling geldt per leeftijdsgroep het volgende:
a. De schutter die de meeste punten af heeft is de winnaar.
b. Bij een gelijke stand wordt om de drie prijzen gekaveld.
5. Er wordt gekaveld met 3 schoten per schutter. Voor het bepalen van de prijzen wordt per schot
gerekend. Er wordt per ronde gekaveld.
6. Er wordt geschoten op ribbe van 1x1x1 cm.
7. Er wordt begonnen met schieten om 14.30 uur, en er wordt doorgeschoten tot er een winnaar
bekend is. De begonnen ronde wordt volledig afgeschoten.

8. De wisselbeker wordt gewonnen door de schutter die als laatste overblijft tijdens de
kaveling.
Dit reglement werd goedgekeurd op de algemene voorjaarsvergadering van de schutterijen
van de Bond De Maasvallei op 13 maart 2015 te Maasmechelen.

