PROVINCIAAL HOOFDVERBOND
KARABIJNSCHUTTERSGILDEN 6 mm LIMBURG vzw

Algemene bepalingen
Art. 1.

Het Provinciaal Verbond Karabijnschuttersgilden Limburg is opgericht in het jaar 1950 voor
een onbepaalde periode.
Op 26 september 2000 zijn de opgestelde statuten van het Provinciaal Hoofdverbond in de
bijlagen van het Belgisch Staatsblad verschenen onder het nummer 2000/22.179.
Vanaf deze datum draagt deze vereniging de naam:
"Provinciaal Hoofdverbond Karabijnschuttersgilden Limburg vzw",
afgekort PVKSGLimb, website: www.pvsg.be.
Deze statuten zijn reeds een aantal maal gewijzigd: op 27/12/2004, op 3/03/2009, op
25/11/2011, op 26/04/2013 en op 12/04/2017 en vervolgens verschenen in de bijlage van het
Belgisch Staatsblad op 7/01/2005, op 13/03/2009, op 7/12/2011, op 8/05/2013 en op
26/04/2017.

Art. 2.

NIHIL

Art. 3.

Het Provinciale Bestuursorgaan laat provinciale wedstrijden organiseren door
schuttersgilden die aangesloten zijn bij het Provinciaal Hoofdverbond. Deze schuttersgilden
moeten aan de voorwaarden, vermeld in art 5, voldoen om een wedstrijd te mogen inrichten.
De verdeling van de provinciale wedstrijden gebeurt à rato van het aantal aangesloten
schuttersgilden per verbond. Indien in een bepaald verbond het aantal aangesloten
schuttersgilden wijzigt, zal uiteraard de verdeling ook aangepast worden.

Art. 4.

Het Provinciale Bestuursorgaan verleent medewerking aan de organisatie van een
provinciale wedstrijd door:
- het verzorgen van de administratie en de inschrijvingen
- het leveren van juryleden die instaan voor het optekenen van de punten
- het in goede banen leiden van de ploegen- en individuele wedstrijden
- toe te zien op de veiligheid.

Art. 5.

De inrichting en organisatie van een provinciale wedstrijd wordt toevertrouwd aan de
schuttersgilden die daarvoor in aanmerking komen.
Enige voorwaarde is, dat de schuttersgilde die aan de beurt is voor het inrichten en
organiseren van een provinciale wedstrijd, 5 jaar voorafgaand aan de inrichting, aan alle
provinciale wedstrijden dient deelgenomen te hebben met uitzondering van één wedstrijd in
die termijn van 5 jaar.
Dus, gerekend aan 4 wedstrijden per jaar, dient men aan 19 van de 20 wedstrijden
deelgenomen te hebben.

Art. 6.

Door aan te sluiten bij het P.V.K.S.G.L. vzw verklaren de gilden zich akkoord met de
statuten, de algemene bepalingen, het schiet- en het wedstrijdreglement. De afgevaardigde
van elke gilde draagt de verantwoordelijkheid dat alle leden van zijn of haar gilde zich aan
de opgestelde statuten en reglementen houden.
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Het bestuur:
Art. 7.

Het provinciaal bestuur bestaat uit leden die afgevaardigd worden uit de volgende
aangesloten verbonden: momenteel zijn dit het verbond Beringen, het verbond Lummen en
het verbond Zand- en Leemstreek.

Art. 8.

De zittingstermijn van het provinciaal hoofdbestuur is 4 jaar. Bij een nieuwe samenstelling
van het hoofdbestuur worden in de maand november van 2020, 2024, 2028 … kandidaten
voorgedragen door de aangesloten verbonden. De voorstelling en stemming van deze
kandidaten zal gebeuren op de eerstvolgende algemene vergadering (1ste zaterdag van
februari van 2021, 2025, 2029 …).

Art. 9.

De dagelijkse leiding van het Provinciaal Hoofdverbond is toevertrouwd aan het
Bestuursorgaan en bestaat uit minstens 3 leden, momenteel uit 4 leden: een voorzitter, een
ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester. Het Bestuursorgaan wordt om de
4 jaar verkozen door de algemene vergadering (zie art 17 van de statuten). Bij meerdere
kandidaten is hij of zij die het meest aantal stemmen achter zijn of haar naam heeft,
verkozen. Bij een eventuele gelijke stemming dient er een tweede stemronde plaats te vinden
met enkel deze kandidaten. Als de stemming dan nog gelijk is, bepaalt het lot.
Is er voor een bepaalde functie maar één kandidaat, dan dient er ook een stemronde plaats te
vinden en moet hij of zij, om verkozen te worden, de helft plus één van de stemgerechtigde
stemmen halen.

Commissies:
Art. 10.

Het Bestuursorgaan kan voor alle gewenste doeleinden commissies instellen.
De samenstelling, de taak en de bevoegdheden van deze commissies worden door het
Bestuursorgaan opgesteld.

Art. 11.

Er is een vaste commissie die de schietstanden en accommodatie ± één maand vóór aanvang
van de provinciale wedstrijd gaat keuren. Deze keuringscommissie controleert de
schietstanden op hun conformiteit met de reglementering en op hun veiligheid en veilige
werking (zie art 21).

Art. 12.

De kascommissie, bestaande uit een penningmeester en twee vrijwillige revisoren, spreken
een datum af wanneer de controle van het kasregister plaatsvindt (zie art 25 van de statuten).

Art. 13.

Het provinciaal bestuur evalueert jaarlijks de vier provinciale wedstrijden. Dit gebeurt steeds
op de eerste vergadering na het seizoen die zal doorgaan in de maand oktober. Hier zullen al
de min- of pluspunten besproken worden.

Art. 14.

Vanuit de commissies dient altijd terugkoppeling plaats te vinden naar Het Bestuursorgaan.
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Algemene vergadering:
Art. 15.

a)

b)
c)
d)

e)

De algemene vergadering is de eerste vergadering van het nieuwe seizoen en vindt
jaarlijks plaats op de eerste zaterdag van de maand februari.
Voor het inrichten van deze vergaderingen is er een volgorde opgesteld. Deze volgorde
ziet er als volgt uit: - verbond Beringen 2019, 2022, …
- verbond Zand- en Leemstreek: 2020, 2023, …
- verbond Lummen: 2021, 2024, …
De agendapunten worden tijdens de vergadering behandeld in volgorde waarin ze op de
dagorde voorkomen.
De stemming kan enkel gebeuren met een geldige lidkaart of met een volmacht (zie art
13 van de statuten).
Indien er voor één of meerdere punten dient gestemd te worden, dan zal dit “anoniem”
gebeuren. D.w.z. dat elke stemgerechtigde een keuzelijst zal krijgen waarop de punten
zullen vermeld zijn waarover er moet gestemd worden.
Men duidt dan zijn voorkeur aan met een “X” in het vak “JA” of in het vak “NEEN”.
Duidt men niets aan, dan wordt dit verondersteld als zijnde een “onthouding”.
Bij een eventuele gelijkheid van stemmen heeft de voorzitter de beslissende stem.

Overige vergaderingen:
Art. 16.

a) Het Bestuursorgaan vergadert minstens drie maal per jaar.
b) De aangestelde commissies vergaderen op verzoek van de commissievoorzitter.
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Bestuursorgaan:
Art. 17.

Taakverdeling van het Bestuursorgaan:
Voorzitter:
- leiding en vertegenwoordiging van het verbond
- toezicht op het naleven van de statuten en de reglementen
- leiding van de vergaderingen
- onderhoud van de website
- algemene leiding op de provinciale wedstrijden
Ondervoorzitter:
- vervangen van de voorzitter bij diens afwezigheid
- coördinator van de jury en wedstrijdleiders op de provinciale wedstrijden.
Secretaris:
- verzorging van de algemene administratie op de provinciale wedstrijden
- opmaken van de notulen van de vergaderingen
- verzorging van het jaarverslag
- bijhouden van een adressenlijst
- opstellen van een uurregeling voor zowel de ploegen- als de individuele provinciale
wedstrijden en deze tijdig versturen naar de aangesloten gilden.
Penningmeester:
- het beheer van de geldmiddelen en activa en passiva van het verbond
- verzorging van de financiële jaarstukken
- het opstellen van een begroting
- beheer van de geldmiddelen op de provinciale wedstrijden
- zorg dragen voor de uitbetaling van de geldprijzen.
Bestuursleden:
- zij voeren functies uit in opdracht van het Bestuursorgaan
- voor zover het wenselijk is voor de continuïteit zal het Bestuursorgaan richtlijnen
vastleggen voor de uitvoering van taken waarin de wedstrijdleiding, de
administratie en de eventuele commissies bij betrokken worden.
Wedstrijdleider: staat in voor:
- een vlot verloop van de schietwedstrijden
- de naleving van het wedstrijdreglement en de veiligheid
- het bespreken met de juryleden van eventuele problemen en de nodige beslissingen
nemen
- de bestuurders op de hoogte brengen van de genomen beslissing(en)
- het puntentotaal te controleren en de uitslagen bij te houden
- het wedstrijdformulier met de geschoten punten laten tekenen.
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Financiën:
Art. 18.

Een boekhoudkundig jaar loopt telkens van 1 januari tot en met 31 december.
Inkomsten:
- jaarlijks lidgeld van de verenigingen
- bijdragen voor het inrichten van een provinciale wedstrijd
- inschrijvingsgeld van de ploegen en individueel (de jaarlijkse inschrijvingsgelden
worden onder geen enkele voorwaarde terugbetaald)
- intresten
- giften en dergelijke.
Uitgaven:
- prijzen voor ploegen en voor individueel
- administratiekosten
- aansluiting bij het Europees Verbond
- trofeeën en medailles.
- kosten website

Competitie:
Art. 19.

Er worden geen andere schuttersgilden van andere provincies toegelaten.

Art. 20.

Men kan en mag in hetzelfde jaar slechts met één en dezelfde gilde meeschieten.
Bij overtreding zal de gehele ploeg uit competitie genomen worden. De geschoten punten
worden dan uiteraard geannuleerd.
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Keuring van de schietstand en accommodatie:
Art. 21.

a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)

De commissie die instaat voor het keuren van de schietstanden en de accommodatie
bestaat uit maximum 8 leden, liefst evenredig verdeeld over elk gewest.
Op de algemene vergadering worden de keuringsdata meegedeeld aan de gilden die een
provinciale wedstrijd mogen inrichten.
Bij deze keuring dienen er 2 verantwoordelijken van de inrichtende gilde aanwezig te
zijn.
Al de beschikbare schietbomen moeten volledig in orde gebracht worden tegen de
keuringsdatum zodat deze, indien nodig, kunnen ingeschakeld worden in de wedstrijd.
Om de keuring vlot te laten verlopen, dient elke kogelvanger van elke beschikbare
schietboom naar beneden gelaten te worden. Wanneer de commissie vaststelt dat de
bezochte schietstand niet conform is met de technische bepalingen van het provinciale
reglement dan wordt de inrichter verzocht de vastgestelde onregelmatigheden aan te
passen vóór de nieuwe afgesproken keuringsdatum.
Indien bij de herkeuring de schietstand nog niet in orde bevonden wordt dan gaat de
inrichting van die wedstrijd naar een andere gilde van het inrichtende verbond. Dit zal
dan gebeuren in samenspraak met het bestuur van dat verbond.
Op de dag van de keuring zal bepaald worden op welke schietboom of -bomen de
ploegen- en individuele wedstrijd doorgaat. Ook dient het aanwezigheidsregister ter
beschikking te zijn omdat de keurders enkele kogels zullen schieten.
De bevindingen van de keuringscommissie zijn bindend en worden op een daartoe
bestemd formulier ingevuld en ondertekend door de keurders en de afgevaardigde van
de gilde.
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Wedstrijddagen en aanvangstijden:
Art. 22.

De jaarlijkse provinciale wedstrijden gaan door op volgende vastgestelde data:
- 1 mei
- Onze Lieve Heer Hemelvaart
- tweede Pinksterdag
- 15 augustus

Art. 23.

a)

De provinciale wedstrijd alsook de voorronden van de individuele wedstrijd beginnen
stipt om 9.00 u volgens het vooraf opgestelde uurschema.
b) De gilden van het inrichtende verbond beginnen als eersten aan de wedstrijd gevolgd
door de gilden uit de andere verbonden volgens indeling.
c) Alle ploegen van eenzelfde gilde schieten achter elkaar op dezelfde schietboom die hen
is toegewezen door de wedstrijdleider.

Art. 24. a)

Er wordt een uurschema opgesteld voor zowel de ploegen- als de individuele wedstrijd.
Elke gilde dient dit vooropgesteld uurschema te respecteren.
b) Het uurschema wordt opgesteld aan 20 minuten per ploeg. Wij vragen uit respect voor
en uit sportiviteit tegenover de andere schuttersgilden, dat men zich aan het voorziene
uurschema houdt.
c) Om de gilden te stimuleren om op tijd aanwezig te zijn, zal er (enkel als de wedstrijd
hierdoor vertraging oploopt) een boete geïnd worden van de schuttersgilden die hun
inschrijvingslijsten te laat bij het secretariaat aanbieden t.o.v. het uurschema.
Deze boete zal de inschrijvingsprijs van één ploeg bedragen (zie art 26 a).
d) De wedstrijdleider bepaalt op welke schietboom er moet geschoten worden. Hij maakt
dit kenbaar door een plaatje met vermelding van de naam van de gilde op te hangen aan
de betreffende schietboom.

Inschrijvingen:
Art. 25.

De gilde die een provinciale wedstrijd mag inrichten, betaalt 37,50 € aan het provinciaal
verbond als deelname in de onkosten.

Art. 26.

a) Voor de inschrijving van een volledige ploeg betaalt men 3,00 €.
b) Voor elke losse schutter die geen deel uitmaakt van een ploeg betaalt men 0,50 €. (zie
ook art 92 c en d)

Art. 27.

a)

Voor de inschrijving tijdens een individuele wedstrijd voor jongeren, kampioen(e),
seniorkampioen(e), betaalt men bij de inschrijving 1,50 € per schut(s)ter.
b) Deelname aan de wedstrijd voor de titel van provinciale koning(in), keizer(in) is gratis.
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Prijsverdeling:
Art. 28.

a)

De dagprijzen van de ploegen worden uitbetaald naar evenredigheid van de inkomsten
van de deelgenomen ploegen.
b) De inrichtende gilde zorgt voor 3 trofeeën voor de 3 besten van de ploegenwedstrijd.
De winnende ploeg ontvangt dan ook nog een geldprijs van het provinciaal verbond.
Deze geldprijs kan herzien worden op een bestuursvergadering. Bijkomende prijzen
worden verdeeld onder de winnaars van zowel de ploegen- als de individuele wedstrijd.
c) Voor iedere individuele wedstrijd (= jongeren, kampioen(e), seniorkampioen(e)) is er
voor elke 1ste, 2de en 3de een geldprijs voorzien. De verdeling hiervan gebeurt naar
evenredigheid met het aantal inschrijvingen. Bovenop hun geldprijs ontvangt elke
winna(a)r(es) ook een trofee en een pin. Elke 2de en 3de ontvangt nog een medaille.
d) Voor de discipline koning(in) zijn er geen geldprijzen voorzien. Wel ontvangt de
winna(a)r(es) een trofee en een pin. Elke 2de en de 3de ontvangt een medaille.
De winna(a)r(es) van de discipline keizer(in) ontvangt enkel een pin. Voor de 2de en 3de
kan er niks voorzien worden.
e) De kostprijs van elke trofee, pin of medaille is ten laste van het provinciaal verbond.

Art. 29.

a)

Voor de klassering over de vier ploegenwedstrijden zijn er 20 prijzen voorzien. De te
verdelen prijzenpot bedraagt 200 €. Bij een gelijke puntenstand worden de geldprijzen
gedeeld. Dit geldt voor alle ploegenwedstrijden.
b) De eindwinnaar van de vier wedstrijden ontvangt een wisselbeker.
c) De gilde die de wisselbeker 3 maal achter elkaar wint, mag deze behouden.
d) Behalve de wisselbeker krijgt de eindwinnaar ook nog een trofee geschonken door het
provinciaal verbond.
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Organisatie:
Art. 30.

a)

De schuttersgilden die aan de beurt zijn om een provinciale wedstrijd in te richten,
mogen tussen de keuringsdatum en de provinciale wedstrijd nog een andere wedstrijd
inrichten.
b) Bij elke provinciale wedstrijd hoort een individuele wedstrijd die een vaste discipline
heeft. Zo gaat er als individuele wedstrijd op 1 mei steeds de wedstrijd door voor de
jongeren, kampioene en juweel, op O.H. Hemelvaart de wedstrijd voor de kampioen, op
Pinkstermaandag de senioren en op 15 augustus koning(in) en keizer(in).
Bij verschuiving of verwisseling van de inrichtende gilde zal de bijbehorende
individuele discipline dus niet mee verschuiven.

Art. 31.

De dagen en tijdstippen dat men kan gaan oefenen aan de schietstand waar er een
provinciale wedstrijd zal doorgaan, zullen op de algemene vergadering worden meegedeeld.

Art. 32.

Zowel het adres en telefoonnummer van de hulpdiensten alsook van de dokter van dienst zal
steeds door de uitbater van de schietstand op een goed zichtbare plaats uitgehangen worden.
Deze gegevens zullen ook op het wedstrijdsecretariaat beschikbaar zijn. Bij een noodgeval
dient men onmiddellijk te stoppen met schieten en volgt men de bevelen op van de uitbater
van de schietstand of van zijn afgevaardigde.

Art. 33.

Een geluidsinstallatie hoeft niet meer voorzien te worden.

Art. 34.

Volgens de wetgeving mag je niet zomaar wegwijzers plaatsen langs gewestwegen, op
openbaar domein langs gewestwegen of op privédomein tenzij mits aanvraag bij uw
gemeentebestuur. De voorheen gebruikte wegwijzers zullen dus niet meer ter beschikking
zijn. Mits raadpleging van de website www.pvsg.be kan men alle adressen van de
schietstanden vinden die aangesloten zijn bij het provinciaal verbond.

Art. 35.

De inrichtende gilde moet over minstens vier degelijke schietstanden beschikken, waarvan
er drie voor de ploegenwedstrijd en één voor de individuele wedstrijd voorzien is.

Art. 36.

De drankprijs voor de gewone consumpties wordt vastgesteld op de algemene vergadering
en is geldig voor de vier provinciale wedstrijden. Voor de zwaardere bieren (+ 6 % alc vol)
mag men de prijs vrij bepalen.

Art. 37.

De inrichtende gilde zorgt voor spijs en drank voor de dienstdoende juryleden.

Art. 38.

Indien het weer nog te koud is, dient er gezorgd te worden voor verwarming in de
jurycabines.
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Technische bepalingen
Art. 39.

Een schietstand bestaat uit een schietboom en een aanlegpaal. Deze dienen voor het publiek
afgeschermd te zijn met een vaste afsluiting op minstens twee meter van de aanlegpaal.

Art. 40.

Een schietboom met doel (klep), afgeschermd met verplichte kogelvanger, is min. 18 en
max. 21 meter hoog (voorkeur is 20 m.). De schietboom dient vastgesnoerd te zijn met
tenminste drie spandraden aan vaste aanhechtingspunten. Elke kabel moet afzonderlijk
vastgehecht zijn. Het geheel dient afgeschermd te zijn voor het publiek.

Art. 41.

De aanlegpaal is een verticale ronde paal van min Ø 12 cm en max Ø 25 cm, onbeweeglijk
in de grond geplaatst met drie verschuifbare aanlegpinnen die haaks staan ten opzichte van
de schietboom, min 15 cm uitstekend (links of rechts) op respectievelijk 175 cm, 205 cm en
235 cm hoogte, vanaf de vaste vloer gemeten tot aan middelpunt aanlegpin.
Deze aanlegpinnen moeten overtrokken zijn met een degelijke beschermende laag, (een
PVC elektrische buis is niet toegestaan).

Art. 42.

De afstand tussen de schietboom en de aanlegpaal is 6 meter (een afwijking van 5% wordt
toegestaan), gemeten van het midden van de aanlegpaal tot aan het midden van de
schietboom.
Voor pylonen wordt de afstand gemeten van middelpunt aanlegpaal tot voorkant pyloon.

Art. 43.

Iedere aanlegpaal moet een vaste vloer hebben van minstens 2 op 2 meter. De aanlegpaal
dient ongeveer in het midden van deze vloer te staan. De vloer rondom deze aanlegpaal
dient volledig proper te zijn.
Het doel waarop geschoten wordt, is een kantelbare klep die geplaatst is in een kogelvanger.
Deze kogelvanger wordt van beneden naar het hoogste punt van de schietboom getrokken
via motorische of eigen kracht.
Het aanschietvlak van de klep is cirkelvormig en van voldoende gehard staal.

Art. 44.
Art. 45.
Art. 46.

De doormeter van het aanschietvlak van de klep is gelijk aan of groter dan deze van hun
draagelement (aanhechtingsvlak).

Art. 47.

De stand van het aanschietvlak van de klep dient haaks (= onder een hoek tussen 105° en
109°) te staan op de kogelbaan.

Art. 48.

De klep is derwijze ontworpen en bevestigd dat haar kanteling niet kan belemmerd worden.

Art. 49.

De afstand van de klep tot het kleppenhuis moet min 5 cm en mag max 12 cm bedragen.

Art. 50.

Een aanschietvlak (klep) met overmatige inslag dient onmiddellijk vervangen te worden.

Art. 51.

De onderlinge afstand tussen de schietbomen bedraagt minimum twee meter.

Art. 52.

De schietruimte (= de ruimte zowel links als rechts als vóór de schutter) dient afgeschermd
te zijn voor andere schutters.
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Art. 53.

De hoogte van deze afscherming bedraagt min 1,70 m en max 2,20 m gemeten van begane
grond. Een opening van 50 cm is toegestaan van begane grond tot aan de eerste
afschermingsplaat, doch wordt niet aanbevolen.

Art. 54.

a)

Deze afscherming moet dusdanig geplaatst zijn dat de schutter niet gehinderd wordt in
zijn bewegingen.
b) Op deze afscherming wordt, duidelijk zichtbaar vanaf de aanlegpaal, volgende
vermelding aangebracht: "LADEN IN SCHIETRICHTING".

Art. 55.

Aan de ingangspoort van de schietstand dient een plaatje gehangen te worden met volgende
vermelding:
ENKEL TOEGANG VOOR:
- LICENTIEHOUDERS
- HOUDERS VAN MODEL 4
- DAGKAART
- BEVOEGDE INSTANTIES

Art. 56.

De verlichting bij een kogelvanger moet van zodanige kwaliteit zijn dat het doel goed
zichtbaar is voor de schutter. De wedstrijdleider zal bepalen wanneer de verlichting niet
meer optimaal is en er dient overgegaan te worden tot het schuren van de bovenplaat en / of
het reinigen van de verlichting. Er wordt aan de inrichtende gilde gevraagd, om tussen 12.00
uur en 13.00 uur, alle kogelvangers naar beneden te laten om deze opnieuw voldoende te
schuren en te reinigen.
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Het schietreglement:
Art. 57.

Alle schut(s)ters die deelnemen aan een provinciale wedstrijd dienen verzekerd te zijn tegen
ongevallen en tegen derden in de schoot van hun eigen gilde. Tevens moet de schut(s)ter in
regel zijn met de bestaande wetgeving.

Art. 58.

Een schut(s)ter die zich te buiten gaat aan verbaal geweld kan door het Bestuursorgaan
gesanctioneerd worden tot bvb een blaam.
Tegen een schut(s)ter die fysiek geweld gebruikt kan een schorsing uitgesproken worden
van minimum één tot maximum drie jaar.
Het schieten is verboden aan personen kennelijk onder invloed van drank of verdoving.
Binnen in de schietstand geldt een geheel alcohol- en rookverbod.

Art. 59.
Art. 60.

Eender welk merk van karabijn .22 LR enkelvoudige kogel is toegelaten doch niet alle hulpof opbouwmiddelen zijn toegelaten. In bijlage 8 zijn de toegelaten hulpmiddelen opgesomd.

Art. 61.

Verbouwingen of toevoegingen aan de karabijn, van welke aard ook, zijn verboden evenals
haak en riem aan het wapen. Doch, officiële vaste tussenstukken bij de schoudersteun
bijvoegen is wel toegestaan. Dit om een gelijkheid te betrachten met de karabijnen met een
verstelbare schoudersteun.

Art. 62.

De aanwezigheid en het dragen van het gildehoofddeksel of herkenningsteken bij het
schieten, is aangeraden doch niet verplicht.

Art. 63.

Een minderjarige schut(s)ter, met een voorlopige licentie, kan enkel deelnemen aan de
schietwedstrijden als hij of zij onder begeleiding staat van een verantwoordelijke.

Art. 64.

Een schutter mag slechts één beurt schieten in een opgestelde ploeg. Hij mag eventueel wel
een onvolledige laatste ploeg aanvullen (met uitzondering van de eventuele kaveling).

Art. 65.

Het is ten strengste verboden de karabijn, al dan niet geladen, te richten op personen of
eigendommen. Het aanbrengen of ontsluiten van de grendel is enkel toegestaan binnen in de
schietstand. Misbruik van munitie is uiteraard ook verboden.

Art. 66.

Wanneer een schutter aan het schieten is, mag er geen contact zijn tussen de begeleidende
persoon en de schutter zelf alsook niet met het wapen van deze schutter.

Art. 67.

Aan andersvaliden worden bepaalde faciliteiten toegestaan die nodig blijken om
probleemloos te kunnen schieten. De jury zal dit ter plaatse beslissen.

Art. 68.

Bij slechte weersomstandigheden zal de inrichtende gilde samen met het hoofdbestuur een
beslissing nemen of er kan (verder) geschoten worden of niet.

Art. 69.

De munitie moet een standaard randvuurpatroon .22 L.R. 5,68 mm Ø zijn. De kogelpunt
moet rond zijn en is een ogivale loden kogel, al of niet verkoperd of van een gelijkwaardig
zacht metaal. Het gewicht van een kogel varieert tussen de 2,55 à 2,60 gr.
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Art. 70.

Het is niet toegelaten om te schieten met lichtspoorkogels.

Art. 71.

Het is wel toegelaten om te schieten met een schuttersbril.

Art. 72.

a)

Het wapen moet volgens de regels van de wapenwet naar de schietstand gebracht
worden, dus hetzij in een afgesloten kist, hetzij in een zak. Het wapen zelf moet ofwel
voorzien zijn van een goedgekeurd trekkerslot ofwel moet de grendel verwijderd zijn uit
het wapen.
b) Het wapen mag pas klaargemaakt worden om te schieten als men zich binnen in de
schietstand bevindt en mag slechts geladen worden op het ogenblik dat de schut(s)ter
aan de schietstand klaar is voor zijn of haar schietbeurt.
Wapenmeesters en vergunninghouders zullen hier zeer streng op toezien.
Sancties kunnen (zullen) volgen voor diegenen die hier moedwillig in overtreding gaan.
c) Enkel personen die in het bezit zijn van een (voorlopige) licentie of houder zijn van een
“model 4” mogen de schietstand betreden tenzij er de volgens de wapenwet voorziene
dagkaart werd ingevuld.
Bevoegde instanties hebben sowieso toegang tot de schietstand.

Art. 73.

Het wapen wordt steeds geladen met de loop in de richting van het doel.
Voor ieder schot is men verplicht opnieuw te laden (inzet van kogel per kogel).

Art. 74.

a)

Art. 75.

Een schot wordt als "raak" genoteerd als de klep tuimelt en men bijgevolg aan de
optrekkoord moet trekken om de klep terug in de stand te brengen om zodanig opnieuw te
kunnen schieten.
Indien de klep rechtop blijft staan of terugkomt na volledig achter te zijn geweest, is dit punt
eveneens geldig. Om hier geen problemen mee te krijgen, wordt er te allen tijde extra
oplettendheid gevraagd van de jury.

Art. 76.

Na iedere schietbeurt zijn de veiligheidsmaatregelen verplichtend, m.a.w. het wapen dient
ontgrendeld te zijn, men moet nakijken of de kamer leeg is en dan bergt men het karabijn
onmiddellijk op. Heeft men de schietbeurt nog niet beëindigd en men moet zich verplaatsen
van de ene schietstand naar de andere dan kan dit enkel met open grendel van de karabijn.
Het kan absoluut niet dat men bij aanvang van de nieuwe schietbeurt het karabijn nog dient
te ontgrendelen omdat dit nog niet gebeurd is bij hun vorige schietbeurt.
De richtlijnen van de wapenwetgeving dienen te allen tijde gevolgd te worden!

Een schot wordt als geldig gerekend van het ogenblik dat de schut(s)ter zich in de
schietstand bevindt, het wapen in de hand, het schot heeft gelost en de kogel de loop
verlaten heeft. In het geval van een "flauwe kogel", moet er onmiddellijk door de jury
gecontroleerd worden of de kogel wel daadwerkelijk de loop verlaten heeft.
b) Elk schot, gericht en gelost op een schietboom die niet aangegeven werd door de
wedstrijdleider, wordt als een misser genoteerd, zowel individueel als voor de ploeg
waarin de schutter opgesteld staat.
c) Het is tevens verboden een kogel te schieten op een andere plaats dan binnen in de
schietstand. De persoon die dit wel doet, wordt automatisch uitgesloten voor verdere
deelname aan de wedstrijd
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Wedstrijdreglement:
Algemene regels:
Art. 77.

De schietingen hebben jaarlijks plaats volgens vooropgestelde kalender.

Art. 78.

De inschrijving van de ploegen, volgens uurschema vooropgesteld voor iedere wedstrijd,
gebeurt door de secretaris (of een ander aangeduid bestuurslid).
Indien het voor een bepaalde gilde onmogelijk is om met alle ploegen achter elkaar te
schieten op het uur dat de uurrooster aangeeft, dan moet deze volledige gilde vooruitschieten
ofwel wisselen met een andere gilde. Dit dient dan uiteraard tijdig kenbaar gemaakt te
worden aan de secretaris.

Art. 79.

Iedere gilde die deelneemt aan een provinciale wedstrijd moet de inschrijvingslijst van de
schutters tijdig indienen. Deze lijst mag niet meer gewijzigd worden nadat de eerste schutter
van de A-ploeg begonnen is met schieten.
Alle ploegen van éénzelfde gilde schieten in alfabetische volgorde op dezelfde schietboom
(dus eerst de A – ploeg, dan de B – ploeg, dan de C – ploeg, enz.).

Art. 80.

Op het secretariaat wordt een aanwezigheidsregister bijgehouden volgens de wettelijke
bepalingen. Iedereen die de schietstand betreedt met de intentie om te schieten, moet
verplicht eerst zijn of haar naam in dat register invullen. Dit geldt ook voor oefensessies.
Men heeft pas recht op een stempel in het schuttersboekje vanaf het moment dat de naam
van de schutter vermeld staat in het register.

Art. 81.

Eventueel voor- of naschieten kan gebeuren 's morgens tussen 8.00 u en 8.55 u, 's middags
tussen 12.00 u en 13.00 u en 's avonds vanaf 17.00 u (tenminste van zodra er een schietboom
vrij is) tot het einde van de ploegenwedstrijd.
Bij het voorschieten moet enkel de naam van de schut(s)ter vermeld staan op het
inschrijvingsformulier uiteraard met vermelding van de ploeg waarin deze zal schieten.
Voor het geval dat er schut(s)ters zijn, die niet op hetzelfde tijdstip kunnen schieten als hun
ploeg waarin zij vermeld staan en dus moeten naschieten, dan moeten deze schut(s)ters ook
daadwerkelijk nog komen schieten. Bij het "niet" opdagen van die schut(s)ter(s) komen de
geschoten punten van de eventuele reserveschutter(s) niet meer in aanmerking om de ploeg
te vervolledigen en worden enkel de geschoten punten van die onvolledige ploeg opgeteld.

Art. 82.

Voor de individuele wedstrijd, 's morgens aanvang vanaf 9.00 u., moet men inschrijven en
schieten volgens opgemaakte uurrooster. De schut(s)ters die in de voormiddag met hun gilde
deelnemen aan de ploegenwedstrijd en ook deelnemen aan de bijbehorende individuele
wedstrijd, zullen in de voormiddag een voorronde schieten die uit 2 schietbeurten bestaat.
Ook zullen de aan de individuele wedstrijd deelnemende schutters van de ± eerste 5 gilden
die met hun ploeg in de namiddag schieten, voor de bijbehorende individuele wedstrijd
ingeschakeld worden in de voormiddag om in de namiddag een zo weinig mogelijke
achterstand op te lopen.
Al de andere schut(s)ters die in de namiddag met hun gilde deelnemen aan de
ploegenwedstrijd en ook deelnemen aan de bijbehorende individuele wedstrijd, zullen dan in
de namiddag een voorronde schieten die eveneens uit 2 schietbeurten bestaat, aanvang om
13.00 u. Men kan in deze voorronde uiteraard enkel aan de 2de schietbeurt deelnemen als
men in hun 1ste beurt niet gemist heeft. De algemene 2de ronde zal aanvangen rond 15.00 u,
afhankelijk van het aantal deelnemers. Hier kunnen dan enkel die schut(s)ters aan
deelnemen die in hun voorronde geen enkele misser geschoten hebben.
De volgorde van aantreden is hier volgens hun toegewezen nummer.
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Art. 83.

Het inschrijvingsgeld voor zowel de ploegen als individueel moet betaald zijn vooraleer men
begint te schieten.

Art. 84.

De inrichtende gilde dient te zorgen voor een degelijke jurycabine voor zowel de ploegenals de individuele wedstrijd. Deze cabine dient zodanig opgesteld te zijn dat de jury
duidelijk de handelingen van de schutter kan volgen en dat het doel goed zichtbaar is.

Art. 85.

Voor het optekenen van de punten en toepassing van de reglementen staat een jury in. Om
hen behoorlijk hun werk te laten doen, mag deze jury niet gestoord worden.

Art. 86.

In de schietruimte moet de eigen gildeparaplu gebruikt worden voor de ploegenwedstrijden.
De inrichtende gilde stelt hun paraplu ter beschikking voor de individuele wedstrijd van
zodra zij hun ploegenwedstrijd hebben beëindigd.
Deze paraplu dient steeds zodanig gehouden te worden dat het jurylid de schut(s)ter
duidelijk kan zien bij elke handeling van het wapen.

Art. 87.

a) Bij de kaveling van de individuele wedstrijd zal de wedstrijdleider beslissen vanaf
welke ronde er zal aangevangen worden met het beurtrolsysteem.
b) Indien er besloten wordt om op eenzelfde schietboom op verschillende diameters van
klep te schieten, dan beslist de wedstrijdleider op welke diameter er eerst geschoten
wordt.

Art. 88.

Zowel de ploegen- als de individuele wedstrijd eindigt op het uur van zonsondergang.
Dit houdt in dat de laatste ronde zal aangevangen worden ten laatste 30 min vóór
zonsondergang. De uitbater van de schietstand dient ervoor te zorgen dat het uur van
zonsondergang van die dag gekend is. Als er dan nog geen winnaar gekend is dan zal er op
de eerstvolgende zondag verder geschoten worden tussen 9.00 u en 12.00 u.

Art. 89.

Om veiligheidsredenen en voor een vlotter verloop van de wedstrijd worden er maximaal
twee personen toegelaten bij de schutter.

Art. 90.

Om na te gaan of de wapens nog voldoen aan de voorgeschreven normen, kunnen deze op
regelmatige tijdstippen op willekeurige wedstrijden gecontroleerd worden, zowel vóór als
onmiddellijk na de wedstrijd. Tijdens de wedstrijd zelf mag er niet gecontroleerd worden.

Art. 91.

Eveneens is men verplicht om de sportschutterslicentie bij zich te hebben op eender welke
schietwedstrijd. Een kopie van de licentie is niet rechtsgeldig!
!!! ZONDER LICENTIE KAN EN MAG MEN NIET DEELNEMEN AAN DE WEDSTRIJD !!!
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Ploegenwedstrijden:
Art. 92.

a) Een ploeg bestaat uit zes schutters. Deze schieten ieder zes kogels; dus totaal op 36.
b) Een gilde mag meerdere ploegen inschrijven.
c) Als een gilde een onvolledige laatste ploeg heeft met vier schut(s)ters MAG men deze
aanvullen met twee andere schutters om tot een volledige ploeg van zes schutters te
komen doch hierin is men vrij.
d) Bij een onvolledige laatste ploeg van vijf schut(s)ters, MOET men aanvullen tot een
volledige ploeg van zes schutters.
e) In beide gevallen moet men echter aanvullen met schut(s)ters die reeds gemist hebben
in één van de vorige ploegen. Deze schut(s)ters mogen bovendien niet vooruit
geschoten hebben.
f) Indien een bepaalde gilde maar vier schutters ter beschikking heeft voor het vormen van
een A-ploeg, dan mag men toch deelnemen aan de wedstrijd. Het totaal aantal punten
dat zij kunnen schieten, bedraagt dan 24 op 36. Mits deze deelname behouden zij dan
ook het recht voor het inrichten van een provinciale wedstrijd.

Art. 93.

a) Tijdens de ploegenwedstrijd zal er geschoten worden op een klep van Ø 30 mm.
b) Het eventuele kavelen nadien zal gebeuren telkens met 2 kogels per schutter en
rechtstreeks op een klep van Ø 20 mm, nadien op een klep van Ø 16 mm, dan op een
klep van Ø 12 mm om af te sluiten met de kleinste klep van Ø 10 mm. De beslissing
van de wedstrijdleider zal hier gerespecteerd worden.
c) Indien er gekaveld wordt met de ploegen, dan wordt er door elke deelnemende ploeg op
dezelfde schietboom geschoten met die bepaalde diameter van klep.
Indien er zodanig veel ploegen zijn die aan de kaveling wensen deel te nemen, dan
kunnen er meerdere schietbomen ingeschakeld worden. De beslissing van de
wedstrijdleider wordt hier gerespecteerd.

Art. 94.

a)

Art. 95.

Het provinciaal juweel is een wisselbeker die elk jaar opnieuw uitgeschoten wordt.
De schuttersgilde die deze wisselbeker drie jaar achter elkaar wint, mag deze dan definitief
behouden.

Bij een gelijke puntenstand voor de dagprijzen wordt er gekaveld tot de eindwinnaars
gekend zijn. Daarom dient iedere gildeafgevaardigde onmiddellijk, na het beëindigen
van hun ploegenwedstrijd, mee te delen of men al dan niet kavelt.
b) Bij een gelijke puntenstand voor het eindklassement over de vier provinciale
wedstrijden, wordt er gekaveld tot er een kampioen gekend is. Elke ploeg die hiervoor
in aanmerking komt, schiet op dezelfde schietboom. Indien er zodanig veel ploegen zijn
die aan de kaveling wensen deel te nemen, dan kunnen er meerdere schietbomen
ingeschakeld worden. De beslissing van de wedstrijdleider wordt hier gerespecteerd.
c) Om kunnen deel te nemen aan de kaveling mag de gilde zijn volledige ploeg vervangen.
Het is echter niet toegelaten schutters op te stellen vreemd aan hun gilde, m.a.w. de 6
(willekeurige) schutters zijn allen lid van de eigen gilde. De schutters waarmee men
begint te kavelen worden voor de ganse kaveling en in dezelfde ploeg behouden (een
schutter kan en mag maar in één ploeg kavelen).
d) Indien er meerdere ploegen van éénzelfde gilde het maximum geschoten hebben, dan
begint uiteraard eerst de A ploeg te kavelen, dan de B ploeg en zo verder.
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Individuele wedstrijden:
Art. 96.

Provinciaal koning, koningin:
a) Zowel de koning als de koningin van elke schuttersvereniging, aangesloten bij het
P.V.K.S.G.L., mogen hieraan deelnemen. Er kan uiteraard maar één koning en één
koningin per gilde deelnemen, uitgezonderd de gilde van wie de koning of koningin het
vorige jaar deze wedstrijd gewonnen had. De regerende koning of koningin neemt
uiteraard automatisch deel aan deze wedstrijd om zijn of haar titel te verdedigen.
b) Deze wedstrijd wordt geschoten op één schietboom waarop zowel de klep van Ø 25 mm
als die van Ø 20 mm tegelijkertijd opgetrokken zijn. Iedere schut(s)ter schiet in de
“voorronde”, die uit 2 schietbeurten bestaat, eerst vijf kogels op de klep van Ø 25 mm
en onmiddellijk daarna 3 kogels op de klep van Ø 20 mm. Bij het missen van een schot
stopt men onmiddellijk met schieten.
c) In al de volgende ronden worden er telkens drie kogels geschoten; eerst op een klep van
Ø 16 mm, dan op een klep van Ø 12 mm en tenslotte op een klep van Ø 10 mm. Ook
hier stopt men onmiddellijk met schieten als men mist. De wedstrijdleider zal bij
aanvang van een volgende ronde beslissen of er overgegaan zal worden naar een andere
klep (zie ook art 87 b).
d) De schut(s)ter met de langste reeks zonder misser is de winnaar of winnares.

Art. 97.

Provinciaal keizer, keizerin:
a) Deze schieting is voorbehouden voor al de koningen en koninginnen die in hun eigen
gilde drie opeenvolgende jaren de titel van koning of koningin behaald hebben en zich
zodoende keizer of keizerin mogen noemen. Deze schut(s)ters kunnen enkel terug aan
de wedstrijd van koning of koningin meedoen, als zij door een andere schut(s)ter
worden onttroond.
b) Deze provinciale discipline wordt tegelijkertijd geschoten met deze van koning en
koningin. Bijgevolg zijn dan ook de vermeldingen van art 96 b, c en d hier van
toepassing.

Art. 98.

Provinciaal jongeren:
a) Elke schut(s)ter, reeds effectief 16 jaar t/m het jaar dat hij of zij 21 zal worden, die lid is
van een schuttersvereniging, aangesloten bij het P.V.K.S.G.L., mag deelnemen aan deze
wedstrijd.
b) Deze wedstrijd wordt geschoten op één schietboom waarop zowel de klep van Ø 25 mm
als die van Ø 20 mm tegelijkertijd opgetrokken zijn. Iedere schut(s)ter schiet in de
“voorronde”, die uit 2 schietbeurten bestaat, eerst vijf kogels op de klep van Ø 25 mm
en onmiddellijk daarna 3 kogels op de klep van Ø 20 mm. Bij het missen van een schot
stopt men onmiddellijk met schieten.
c) In al de volgende ronden worden er telkens drie kogels geschoten; eerst op een klep van
Ø 16 mm, dan op een klep van Ø 12 mm en tenslotte op een klep van Ø 10 mm. Ook
hier stopt men onmiddellijk met schieten als men mist. De wedstrijdleider zal bij
aanvang van een volgende ronde beslissen of er overgegaan zal worden naar een andere
klep (zie ook art 87 b).
d) De schut(s)ter met de langste reeks zonder misser is de winnaar of winnares.
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Art. 99.

Provinciaal kampioen categorie heren:
a) Elke mannelijke schutter, vanaf het jaar dat hij 22 zal worden t/m het jaar dat hij 65
wordt, die lid is van een schuttersvereniging aangesloten bij het P.V.K.S.G.L., mag
deelnemen aan deze wedstrijd.
b) Deze wedstrijd wordt geschoten op één schietboom waarop zowel de klep van Ø 20 mm
als die van Ø 16 mm tegelijkertijd opgetrokken zijn. Iedere schutter schiet in de
“voorronde”, die uit 2 schietbeurten bestaat, eerst vijf kogels op de klep van Ø 20 mm
en onmiddellijk daarna 3 kogels op de klep van Ø 16 mm. Bij het missen van een schot
stopt men onmiddellijk met schieten.
c) In al de volgende ronden worden er telkens drie kogels geschoten; eerst op een klep van
Ø 12 mm en tenslotte op een klep van Ø 10 mm. Ook hier stopt men onmiddellijk met
schieten als men mist. De wedstrijdleider zal bij aanvang van een volgende ronde
beslissen of er overgegaan zal worden naar een andere klep (zie ook art 87 b).
d) De schutter met de langste reeks zonder misser is de winnaar.

Art. 100. Provinciaal kampioene categorie dames:
a) Elke vrouwelijke schutster, vanaf het jaar dat zij 22 zal worden t/m het jaar dat zij 65
wordt, die lid is van een schuttersvereniging aangesloten bij het P.V.K.S.G.L., mag
deelnemen aan deze wedstrijd.
b) De te volgen reglementering aangaande deze provinciale discipline is identiek aan deze
van de discipline jongeren. Bijgevolg zijn dan ook de vermeldingen van art 98 b, c en d
hier van toepassing.
Art. 101. Provinciaal kampioen(e) categorie senioren heren en -dames:
a) Alle schut(s)ters, die in dat seizoen 66 gaan worden en lid zijn van een
schuttersvereniging, aangesloten bij het P.V.K.S.G.L., mogen deelnemen aan deze
wedstrijd.
b) De te volgen reglementering aangaande deze provinciale discipline is identiek aan deze
van de discipline jongeren. Bijgevolg zijn dan ook de vermeldingen van art 98 b, c en d
hier van toepassing.
Art. 102. Bij protest moet de gildeafgevaardigde zich wenden tot de wedstrijdleiding. Deze brengt dan
het protest ter sprake bij de protestcommissie. Deze commissie bestaat uit het dagelijks
bestuur, de wedstrijdleiding en het dienstdoende jurylid.

Provinciaal reglement april 2009

update 11 – 2020

18

Slotbepalingen:
Art. 103. Het reglement kan alleen gewijzigd worden door het Bestuursorgaan.
Art. 104. Het reglement kan enkel worden goedgekeurd op een algemene vergadering.
Art. 105. Alle leden worden geacht de richtlijnen van het Bestuursorgaan, de juryleden, de
wedstrijdverantwoordelijken en de wapenmeesters op te volgen en te respecteren.
Art. 106. Bij overtreding van het reglement kan het Bestuursorgaan een gepaste sanctie treffen.
Art. 107. Schuttersgilden die een speciale aangelegenheid te vieren hebben, bvb een jubileum van 50,
75, … jarig bestaan, krijgen van het provinciaal verbond een aandenken.
Opgelet! Deze regel geldt enkel voor de schuttersgilden en niet voor de verbonden.
Art. 108. Het Bestuursorgaan:
Voorzitter:

Mark Demulder
011/572101

Akkerstraat 7
0475/528864

Ondervoorzitter:

Cor Stevens
012/456976

Burg. Coenegrachtslaan 30

3770 Riemst

0474/218982

corstevens17@hotmail.com

Gert Nijs
011/185592

Paalsesteenweg 343 / 1
0468/136913

3583 Paal
gertnijs3370@telenet.be

Helvetiastraat 33
0478/436598

3560 Lummen
coenen-tielens@skynet.be

Secretaris:

Penningmeester a.i.: Heidi Tielens
011/451280

3582 Koersel
markdemulder@skynet.be

In het belang van het privacy beleid informeren wij dat de nodige gegevens van de aangesloten
leden gevraagd en gebruikt worden om de werking van het verbond te kunnen garanderen.
Van de schut(s)ters is alleen de naam, leeftijdscategorie en geslacht te raadplegen op de
website.
Gegevens zoals naam, adres, telefoon en email van de verantwoordelijken van de gilden zijn
enkel te raadplegen via de gedrukte versie van bijlage 2, 3 en 4 van het provinciaal reglement.
Deze gegevens zijn dus NIET zichtbaar op de website.
Er kunnen eveneens foto’s zichtbaar zijn op de website van de deelnemers en winnaars op
wedstrijden of andere activiteiten (inclusief toevallige passanten).
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