REGLEMENT ZESDAAGSE 2018-2019.
4.7.

ZESDAAGSE 2018 - 2019.

4.7.1. DEELNEMERS.
De zesdaagse staat open voor alle leden met partner van Cloveniersgilde Sint Bavo.
Gestreefd wordt naar een deelnemersaantal van minimaal 60 personen en maximaal
100 personen. Ook kunnen deelnemen kandidaat-leden welke kennis willen maken met
het gilde en haar schietsport. Deelnemers welke de schiettechniek, welke bij de staande
discipline onontbeerlijk is, onvoldoende beheersen worden in de gelegenheid gesteld
om opgelegd hun serie te schieten.
4.7.2. LEIDING ZESDAAGSE .
De leiding van de zesdaagse berust bij de schutterskoning van Cloveniersgilde Sint Bavo.
(wedstrijdleider).
4.7.3. INDELING KOPPELS .
De indeling van de koppels wordt vastgesteld na de eerste twee verschietingen. Een
koppel bestaat uit 3 schutters. De deelnemers worden op basis van hun vast te stellen
gemiddelde ingedeeld in drie gelijke categorieën, in aantal deelnemende schutters. De
wedstrijdleider bepaalt door loting de indeling van de koppels.
4.7.4. SCHIETTIJDEN .
De zesdaagse wordt geschoten in de maanden november, december, januari en februari .
Dit op dinsdagavonden (clubavond). Tevens worden deelnemers in de gelegenheid
gesteld te schieten op één zaterdagavond in de maanden december, januari en februari.
Deelnemers schieten elke maand twee series.
4.7.5. INLEGGELD SCHIETEN -, TEREN.
Om de kosten te dekken zal van de deelnemers een door de overheid vastgestelde
passende bijdrage gevraagd worden:
a. Voor alle deelnemers bedraagt het inleggeld voor de zesdaagse verschietingen
€ 10,00. Dit is inclusief “CCI munitie”;
b. Voor de afsluitende teeravond wordt een nader door de overheid te bepalen
bedrag per persoon. gevraagd;
c. Leden van Cloveniersgilde Sint Bavo en partners van deelnemers welke niet
deelnemen aan de zesdaagse kunnen tegen betaling van de door de overheid
vastgestelde bijdrage deelnemen aan de teeravond.
4.7.6. INSCHRIJVEN DEELNEMERS .
Om de verschieting ordentelijk te laten verlopen dienen alle deelnemers zich vooraf in te
laten schrijven aan de inschrijfbalie ter plaatse. Inschrijvingstijden zijn vanaf 19.30 uur
tot 22.00 uur. In volgorde van inschrijving wordt de schutter opgeroepen. Deelnemers
welke niet aangesloten zijn bij de KNSA of KNTS dienen hun licentie KNSA of KNTS
vooraf te overleggen. Overige deelnemers dienen zich te legitimeren middels een
wettelijk geldig identiteitsbewijs.

Gewijzigd November 2018.

Pagina 1

REGLEMENT ZESDAAGSE 2018-2019.
4.7.7. WAPENS & MUNITIE .
Deelnemers welke niet aangesloten zijn bij de KNSA of KNTS dienen zich te laten
begeleiden door de aanwezige baancommandant. Wapen en benodigde munitie worden
door de baancommandant op de hem/haar toegewezen baan aan de niet verlofhouder
aangereikt of verstrekt. Na het schieten van zijn/haar serie wordt het wapen door de
baancommandant terug ingenomen. Hij ziet toe dat het wapen ongeladen is en plaatst
ter controle een “vlag” in de loop..
4.7.8. SECRETARIAAT/BALIE.
De inschrijving voor de schutters geschiedt bij het daarvoor ingestelde secretariaat,
welke wordt bemand door drie daarvoor aangestelde leden, waarvan een lid van de
overheid.
Het dienstdoend lid van de overheid verzorgt het introducéregister, de controle van de
identiteitsbewijzen, de betalingen, de prijzenlijst en is namens de overheid
verantwoordelijk voor het correct en veilig verlopen van de wedstrijdavond en/of
trainingsavond.
De overige secretariaat medewerkers geven de wedstrijdkaarten uit, nemen de
geschoten wedstrijdkaarten terug in, verzorgen de verwerking van de uitslagen, en
houden toezicht op het paraferen en/of invullen van de gegevens op de presentielijst,
munitiestaat en schietpaspoort.
4.7.10. SCHIETSTAND.
In de schietstand is één veiligheidsfunctionaris en één baancommandant aanwezig. Zij
zien toe op naleving van het veiligheidsreglement. Het veiligheidsreglement dient te
allen tijde te worden nageleefd.
4.7.11. INDELING SCHUTTERS .
Alle schutters worden gezamenlijk ingedeeld in een “6 Daagse” klasse.
4.7.12. VASTSTELLEN STARTSGEMIDDELDE .
Bij aanvang van de zesdaagse begint elke geregistreerde deelnemers met zijn gemiddelde van de zesdaagse verschieting van het voorafgaande twee jaren. Voor de overige
deelnemers wordt het gemiddelde, of overgenomen van voorafgaande twee jaren, of
vastgesteld na de eerste twee wedstrijden. Bij afwijking van de schiethouding (Staand
vrij/Opgelegd) ten op zichten van de voorafgaande twee jaren wordt het gemiddelde
van de deelnemer door de wedstrijdleider bijgesteld.
4.7.13. DRIETALLEN.
De uitslag wordt als volgt bepaald: Elke deelnemer heeft een startgemiddelde. Schiet
men “boven” dit gemiddelde dan verkrijgt de schutter drie punten; “gelijk” volgens dit
gemiddelde is twee punten en “onder” dit gemiddelde één punt. Deze punten worden
per koppel en individueel opgeteld. Na zes series is dat koppel en deelnemer winnaar
die het hoogst aantal punten heeft geschoten.. Eindigen koppels gelijk dan is het aantal
rozen bepalend voor de eindklassering.
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4.7.14. INDIVIDUEEL .
Voor het opmaken van het individuele klassement wordt de volgende puntentelling
gehanteerd: Een geschoten serie “boven” het startgemiddelde levert drie punten op; een
geschoten serie “onder” het startgemiddelde is één punt; een geschoten serie “gelijk”
aan het startgemiddelde levert twee punten op. Winnaar is hij/zij welke na zes series
het hoogste aantal punten heeft behaald. Bij gelijk eindigen is het procentgemiddelde
bepalend.
4.7.15. PRIJZEN.
Elke deelnemer verplicht zich om een prijs te schenken. Hiertoe rouleert een prijzenlijst
waar alle deelnemers op in kunnen tekenen. Tijdens de teeravond dienen de prijzen
ingebracht te worden. Van iedereen wordt verwacht dat hij/zij een redelijke prijs
inbrengt.
Voor de winnaars individueel (1e heer, 1e dame) en winnaars drietallen (1e, 2e en 3e
plaats) worden prijzen aangekocht. Voor de laatst individueel geëindigde deelnemer
wordt een rode lantaarn aangekocht.
4.7.16. TE SCHIETEN SERIES .
De zesdaagse bestaat uit zes series van elk zes (6) geldige schoten. Vier (4) proefschoten
is toegestaan. Verder is het schietreglement van kracht zoals omschreven in het
Huishoudelijk Reglement Hoofdstuk 4 Schietreglement.
4.7.17. INHALEN SERIE .
Series kunnen niet worden ingehaald. Mochten er echter zwaarwegende redenen zijn
om niet aan zijn maandelijkse schietverplichting te kunnen voldoen dient men dit voor
het einde van de desbetreffende maand direct te melden bij de wedstrijdleider.
4.7.18. VERZUIM
Voor het individuele klassement wordt bij verzuim van een of meerdere verschietingen
voor de ontbrekende series één punt toegekend. Men wordt dan op de ranglijst geplaatst
achter de deelnemers welke wel hun 6 verschietingen geschoten hebben. Voor het
drietal wordt eveneens één punt toegekend.
4.7.19. SCHIETDATA.
De data voor de zesdaagse worden door het bestuur in overleg met de wedstrijdleider
vastgesteld. In principe zijn dit alle clubavonden op de dinsdagavond. Toegevoegd wordt
de laatste zaterdag van de maand. Dit in de maanden december, januari en februari. Let
wel op data wijzigingen!
4.7.20. SLOT.
Bij alle niet voorziene zaken aangaande de wedstrijd “Zesdaagse verschieting“ beslist de
wedstrijdleider.
In alle overige gevallen ligt de beslissingsbevoegdheid bij de overheid.
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