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  Schietsportvereniging Op de Korrel Bemmel  

OP DE KORREL OPEN 

   

======================================================== 

Het schiet- en wedstrijdreglement 

 

Algemeen 

1. De voorronden worden gehouden op de vrijdagen 3-, 10- en 17 en 24 april 2020 

terwijl op zaterdag 2 mei de finaleavond zal worden gehouden.  

Voor deelname aan een van deze voorronden kan in overleg met de organisatie 

een keuze worden gemaakt (zie het inschrijfformulier). 

2. Er wordt geschoten met door s.v. Op de Korrel beschikbaar gestelde wapens, 

voor luchtgeweer (opgelegd} en kruisboog (opgelegd). 

3. Elk team bestaat uit vier personen (volledig heren, volledig dames of gemengd), 

terwijl de minimumleeftijd 16 jaar bedraagt. 

4. Schut(s)ters, die lid zijn van een schietvereniging zijn van deelname uitgesloten 

maar zijn uiteraard als supporter van harte welkom. 

5. Er worden per team-naam in principe maximaal 3 teams toegelaten. 

6. Om veiligheidsredenen dient u op de schietbaan de aanwijzingen van de  

schiet-instructeurs strikt op te volgen. 

 

Voorronde 

7. Tijdens de voorronde wordt er een serie geschoten bestaande uit 12                 

geweerschoten op enkelschots schijven (2 schoten op één schijf),  

voorafgegaan door vijf proefschoten op één enkelschots schijf  

8. Tevens 3 schoten met de kruisboog op één schijf, 

voorafgegaan door twee proefschoten. 

9. Bij het schieten met geweer mogen er maximaal twee schoten op een 

wedstrijdkaart zitten. Bij elk schot meer wordt het hoogste schot als niet 

geschoten beschouwd. 

10. De resultaten van de drie beste schut(s)ters tellen mee voor de teamwedstrijd, 

terwijl voor het individuele klassement alle resultaten meetellen. 

11. Iedere schutter laadt zijn eigen wapen, legt zijn eigen wapen op de standaard 

en schiet zelf en wordt niet door derden geholpen. 

Tussenstand 

Bij een gelijk aantal punten van meerdere teams na de vijf voorronden komt het 

team met het hoogste aantal tienen (10), negens (9), enz. hoger in de rangschikking 

te staan dan het (de) andere team(s). 
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Finaleavond 

12. De finale op zaterdag 02 mei a.s. zal ook weer bestaan uit een serie van 12 

geweerschoten en 3 kruisboogschoten.           

13.  Aan de finale zal worden deelgenomen door de beste schut(s)ter van elk team. 

14.  Het resultaat van deze finale telt zowel mee voor het totale teamresultaat als 

het individuele resultaat. 

15. Alle schutters die als hoogste geëindigd zijn in een team, tijdens de voorronden 

worden uitgenodigd voor het schieten van de halve finale, tijdens de finale 

avond. 

Op deze finaleavond zullen uit de halve finale de beste overgebleven 8 

schutters een echte finale schieten, voor het bepalen van de 1e, 2e en 3e plaats. 

 

Bepaling eindklassering 

16. Individueel winnaar, is de schut(st)er met de hoogste totaalscore. 

17. Bij gelijk aantal punten wordt de schut(s)ter met de meeste “tienen” winnaar. 

18. Zijn ook het aantal “tienen” gelijk dan volgen “negens”, etc. 

19. Bij de teams is het team met de hoogste score winnaar. 

20. Bij gelijk aantal punten beslist het hoogste aantal “tienen”. 

21. Zijn ook het aantal “tienen” gelijk gelden de meeste negens, etc. 

 

Eremetaal en prijzen 

22. Er is eremetaal voor: 

- Beste schutter van de finale avond:   1, 2 en 3 

- Beste Teams van het toernooi:    1, 2 en 3 

- Team met de meeste tienen   wisseltrofee 

 

De wisseltrofee “De Open Deur”) gaat naar het team met de meeste “tienen”. Als dat 

aantal gelijk is worden de meeste “negens” geteld, enz. 

Het winnende team ontvangt tevens een tegoedbon voor een BBQ-vleespakket. 

 

Prijsuitreiking en slotbepaling  

23. De prijsuitreiking zal direct na de finale op zaterdag 2 mei 2020 a.s. 

plaatsvinden. 

24.  In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding. 

 

Bemmel, ODK-OPEN 2020-feb 

 

============================================================= 
Renier Hasselman Tel. 06-21586474 

open@svopdekorrel.nl 
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