HET ANTWERPS KRUISBOOGVERBOND
Schietreglement
20 meter.

Artikel 1 :

Acht maanden per jaar, in de tweede helft van de maand, op een
zaterdag en zondag volgens een vastgestelde beurtrol, zal een
bondsschieting plaatshebben. Op verzoek kan nochtans verwisseld
worden mits ruim voorafgaande kennisgeving. Geen bondsschieting op feestdagen.

Artikel 2 :

De afstand is bepaald op 20 meter. De indeling van de schietschijf
bestaat uit:
- de roos: 10 punten. Bestaat uit een zwart punt met daar rond een
witte cirkel en een zwarte cirkel, de totale diameter bedraagt 30 mm.
- Witte zone: van 9 tot 6 punten; elke ring heeft een breedte van 15 mm.
Voor de koningschieting is de doormeter 18mm.
Het middelpunt van de roos moet tussen 0,75m en 1 meter hoger
geplaatst zijn dan de standplaats van de schutter. Tevens dienen er
minimum 4 standen ter beschikking te staan.

Artikel 3 :

De schieting wordt betwist over 10 schoten al dan niet vooraf gegaan
door vier facultatieve proefschoten op 1 blazoen. Twee schoten per
blazoen en gevolgd door een kampschot op een gewoon blazoen. Na
elk schot dient de inslag weggewerkt te worden.

Artikel 4 :

Om recht te hebben op het winnen van een premie moet de vereniging
met minstens 3 schutters deelnemen aan de wedstrijd. Zoniet gaat de
premie naar de volgende schutter van een vereniging die aan deze
voornoemde voorwaarde wel voldoet. Uitzondering : wanneer een
vereniging met minder dan 3 leden is aangesloten in het AKV, dan kan
de schutter in kwestie, die premie toch aanvragen/ontvangen. Deze
premie wordt via de kas van het AKV op het einde van het
schuttersjaar uitgekeerd.

Artikel 5 :

De punt van de pijl duidt de geschoten punten aan, wanneer de inslag
van de punt van de pijl juist op een lijn inslaat, dan wordt het voordeel aan de schutter toegekend. Wanneer de pijl de normale afstand,
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door onvoorziene omstandigheden niet heeft afgelegd, zal dit schot
hernomen worden. Een schot buiten de 6 wordt geteld als 5. De
pijlentrekker duidt op het blazoen, het schot aan met een lijntje naar de
punt van de pijl en nummer van volgorde van het schot. De uitmaak
van de blazoenen gebeurt door de schrijver aan de uitmaaktafel.
Artikel 6 :

De inrichtende vereniging zal er voor zorgen dat de schutter in geen
enkel opzicht gehinderd wordt. De doelen moeten doelmatig verlicht
zijn. Voor openlucht wedstrijden zal de inrichtende vereniging zorgen
dat de schutters of de bogen niet aan zon of regen worden blootgesteld.

Artikel 7 :

De jaarlijkse indeling der afdelingen geschiedt volgens de behaalde
resultaten van de schutter.
Alle geschoten wedstrijden komen hiervoor in aanmerking.
De behaalde gemiddelden per afdeling zullen elk jaar bekend gemaakt
worden. Indien een schutter dit wenst kan hij/zij in een hogere
categorie geplaatst worden en dit vóór de aanvang van de eerste
wedstrijd op 20 meter .

Artikel 8 :

Elk jaar wordt er geschoten voor een persoonlijk kampioenschap.
Het kampioenschap strekt zich over 8 wedstrijden waarvan alle
wedstrijden tellen voor de rangschikking.
Voor het persoonlijk kampioenschap tellen de punten. Bij gelijk van
punten zal de laatste wedstrijd doorslaggevend zijn. Bij blijvende
gelijkheid zal het kampschot de winna(a)r(es) aanduiden.
De titel “Algemeen Bondskampioen”wordt toegekend aan de schutter
welke in het algemeen de meeste punten schiet. Bondskampioen wordt
de schutter welke de meeste punten schiet in zijn of haar afdeling.
Bij gelijkheid, na de laatste wedstrijd, zal de uitslag van de laatste
wedstrijd beslissend zijn. Bij blijvende gelijkheid zal het afschot per
ronde beslissend zijn (kampschot).
Speciaal Jeugd: Er wordt tevens een prijs toegekend aan de jeugd tot
18jaar. (het jaar waar ze 18 worden)
Speciaal Senioren : Er wordt een prijs toegekend aan de senior vanaf
60j.(het jaar waarin hij 60j. wordt)

Artikel 9 :

Elk jaar wordt er een wisselbeker verschoten voor het
ploegenklassement, hiervoor tellen alle wedstrijden. Voor het
ploegenklassement tellen de drie beste resultaten van elke geschoten
wedstrijd. Na drie jaar wordt de wisselbeker eigendom van de
vereniging die deze driemaal achtereenvolgens gewonnen heeft.

Artikel 10 :

Een lid van de inrichtende vereniging dient zijn kampkaart te laten
aftekenen. Dit door een aanwezige schutter van een andere vereniging.
Indien dit niet is gebeurd worden de punten van deze schutter niet in
aanmerking genomen.
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Artikel 11 :

Ieder jaar in mei zal een koningsschieting plaatshebben in het daarvoor
aangeduid lokaal, op een koningsblazoen met een roos van 18 mm
doorsnede voorzien van een ring. Deze schieting heeft plaats
onmiddellijk na de bondsschieting om 14 uur. Schutters welke een
koningsroos geschoten hebben, komen in aanmerking voor de
koningsschieting.
De uittredende koning als titelverdediger zal eerst opgaan, gevolgd
door de schutter die het eerste roosje geschoten had. Er wordt
aangevangen met 4 schoten op de grote roos (30 mm).
Er wordt geschoten tot een winna(a)r(es) gekend is en dit bij een
volledig afgewerkte ronde.
Zonder prinsen hernieuwt de koning zijn titel.

Artikel 12 :

Een nieuw aangesloten vereniging is verplicht aan alle wedstrijden
deel te nemen met minstens vier aangesloten leden en dit gedurende
het kalenderjaar, om op haar beurt te mogen overgaan tot het zelf
inrichten van bondsschietingen.

Artikel 13 :

Drie types van bogen zijn toegelaten: de balansboog, de kolfkruisboog
en het karabijnmodel-kruisboog.
Elke kopie van het matchwapen is verboden.
De maximale vizierlengte bedraagt 90 cm gemeten vanaf een
ontspannen pees. Een diopter of een open vizier is toegelaten alsook
een tunnel vooraan. Andere optische hulpmiddelen zijn verboden.
alsook een waterpas, slede of verlichting. De pijl moet een scherpe
punt hebben met een minimum lengte van 30 mm. en een maximum
lengte van 50 mm. De maximum doormeter van de pijl is 18 mm.
De pijl moet verder een glijdende doorvloeiing hebben zowel van de
pin naar de buik als van de buik naar het lichaam.

Artikel 14:

Elke schutter kan op de uitmaak de toegekende punten van
zijn blazoenen inkijken en bij betwisting opzij laten leggen.
De beheerraad zal op de eerst volgende zitting deze uitmaak nakijken
en desnoods zal er een rechtzetting plaatsvinden voor het persoonlijk
klassement en indien nodig voor het ploegenklassement .
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