BIJLAGE: 5
Aanbevelingen voor inrichters provinciale wedstrijden
1

De provinciale jury komt de schietinstallatie keuren ± 4 weken voor de wedstrijd.
Er moeten 5 kleppen van elke soort aanwezig zijn (Ø 30; 25; 20; 16; 12 en10).
De keurders zullen na het keuren van de kogelvangers ook enkele kogels schieten.
Het aanwezigheidsregister dient dus ook ter beschikking te zijn op de dag van de keuring!
Aan de keuringscommissie mag altijd iets aangeboden worden om te drinken.

2

Duidelijk zichtbare parkeerplaats voorzien voor andersvaliden zo kort mogelijk bij de schietstand.
Idem dito voor het provinciaal bestuur + dienstdoende juryleden. Al deze juryleden beschikken over een
speciale badge.

3

Materiaalwagens (vervoer van karabijnen) ook proberen een plaats te voorzien in de nabijheid van de
schietstand. Deze personen zijn ook in het bezit van een speciale parkingpas.

4

Secretariaat inschrijvingen: plaats om ten minste 3 personen te laten zitten; bij koud weer verwarming
voorzien.

5

De juryhokjes voor de ploegen moeten van een fatsoenlijke huisvesting voorzien zijn.
Ook voorziet men een apart juryhokje voor de individuele wedstrijd voldoende groot voor 3 personen.

6

Eten voor jury en bestuur: middagmaal voorzien voor hoofdjury en dienstdoende jury.
Op regelmatige tijdstippen iets aanbieden (drinken, eten) aan het voltallige bestuur.

7

Bij koud weer verwarming voorzien in de hokjes van de juryleden.

8

Er mogen geen wegwijzers meer geplaatst worden naast de openbare weg.
 Zie art 34 van het provinciaal reglement.

9

De inrichters betalen aan het provinciaal bestuur € 37,50.

10

De mogelijkheid bestaat dat de wedstrijd niet op dezelfde dag volledig beëindigd is.
De eerstvolgende zondag wordt er dan verder geschoten van 9u tot 12u. Lokaal en schietstanden dienen
dan ook beschikbaar te zijn. Dit herhaalt zich tot er een eindwinnaar gekend is.

11

Er moet steeds een technisch verantwoordelijke aanwezig zijn gedurende de ganse wedstrijd (kleppen of
licht vervangen, herstellen van kogelvanger bij een defect, ...).

12

Nadat een gilde gedaan heeft met schieten dient de schietstand ontdaan te worden van de op de vloer
liggende hulsjes. Daarom dient er minstens één borstel voorhanden te zijn.

13

Rekken om geweren in te plaatsen binnen de omheining van de schietstand.

14

Dokter en apotheker van dienst goed zichtbaar vermelden.

15

Plaatsen van de kleppen: varieert per individuele discipline: zie bijlage 1 van het provinciale reglement +
richtlijnen van de keurders dienen opgevolgd te worden.

16

Trofeeën: drie voor de eerste drie van de ploegenuitslag  ten laste van de inrichters.
Voor individueel: 1 trofee + pin voor de winnaar van de categorie jongeren, kampioen, kampioene,
kampioen seniorheer en kampioene seniordame, voor elke 2de en 3de een medaille  ten laste van het
provinciaal verbond.
Voor de provinciale koning(in): elk 1 trofee + pin, voor elke 2de en 3de een medaille.
Voor de provinciale keizer(in): enkel een pin voor de winnaar, voor de 2de en 3de is er niets voorzien.
Als extra prijs kan men ook nog schotels of iets dergelijks vragen aan de gemeente (zowel voor ploegen
als individueel).
 zie zeker ook art 28 v/h provinciaal reglement.

17

Zorg voor voldoende sanitaire voorzieningen.
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