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1.

Alleen personen die op de meetellende bondsschuttersfeesten in de eerste ronde
(de eerste drie punten) niet hebben gemist mogen aan deze wedstrijd deelnemen.
De meetellende BSF-en zijn het laatste van vorig seizoen en de drie eerste van het
lopende seizoen.
Schutters die na het laatste BSF van het vorige seizoen en voor het eerste BSF van
de huidige seizoen lid zijn geworden kunnen meedoen aan het PK door op het eerste
BSF de tweede ronde van het korpsschieten mee te laten tellen ter vervanging van
het gemiste BSF en dienen dit kenbaar te maken aan de schietcommissie.
Deelname is alleen mogelijk indien de federatiekaart van de schutter geldig en
aanwezig is en indien de schutter vermeld is op de ID-lijst. Deze dient ingeleverd te
worden op het secretariaat voordat de wedstrijd begint; anders geen deelname.
Deze deelname is niet verplicht. Schutterijen dienen deelnemende schutters wel
op te geven vóór de opgegeven datum via hun secretaris. Deze stuurt de lijst met
namen door naar schietcommissie@schuttersbondemm.nl vóór de sluitingsdatum.

2..

Voor het inschieten van de buks zijn vijf blokjes en de restanten van de stokjes per
buks beschikbaar.

3.

Het inschieten van de buks(en) begint om 09:45 uur. Na de toespraak van de
voorzitter van de Bond EMM vangt de schietwedstrijd om 10:00 uur aan.

4.

De buks wordt links of rechts van de middenlat ingeschoten. Wordt later een tweede
buks ingezet, mag ook deze ingeschoten worden. Bij meer dan twee deelnemers
dient men twee buksen bij zich te hebben. Bij meer dan tien deelnemers dient een
schutterij met direct met twee buksen te starten.

5.

De eerste ronde bestaat uit 4 x 5 schoten op blokjes van 1 x 1 x 1 cm. Er dient altijd
verder geschoten worden waar de vorige schutter stopte (alle latten leegschieten).

6.

De schietcommissie beslist wanneer wordt overgegaan op blokjes van 0,5 x 0,5 x
0,5 cm, doch niet eerder dan nadat iedere A-, B- en jeugdschutter veertig schoten
gelost heeft. De seniorenklassen schiet minimaal vijfenzeventig schoten op 1 x
1 x 1 cm blokjes. Daarna schiet men verder op 0,5 x 0,5 x 0,5 cm. De stokjes
voor de blokjes van 0,5 x 0,5 x 0,5 cm kunnen gemaakt zijn van een andere
houtsoort. Als er door de A-, B-, en jeugdschutters overgegaan wordt op 0,5 x 0,5 x
0,5 cm worden twee latten voor de senioren aan de resp. linker en rechter buitenzijde
van de hark geplaatst.
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7.

De schietcommissie kan voor een goed verloop van de wedstrijd bepalen dat een
vereniging een tweede buks in moet zetten en dat deze vereniging de deelnemende
leden gelijkmatig over de beide buksen zal verdelen. Deze buks dient aanwezig te
zijn. Indien de tweede buks nog niet is ingeschoten, mag deze eerst ingeschoten
worden.

8.

Elke schutterij dient per in gebruik zijnde buks één optekenaars te leveren.

9.

Naar gelang het aantal kanshebbers op de eerste prijs vermindert kan de
schietcommissie de manier van kavelen veranderen

10.

Er wordt gestreden in:
A-Klasse:

Schutters die in het afgelopen seizoen 2x of meer in het 1e of 2e
zestal hebben geschoten.

B-Klasse:

De overige schutters niet zijnde senioren en jeugd.

Jeugd-Klasse:

Schutters die op 1 januari van dit jaar nog geen achttien jaar zijn.

Senioren-Klasse:

Schutters die op 1 januari van dit jaar ouder waren dan
vijfenzestig jaar.

11.

De senioren dienen zelf aan te geven of zij in de senioren-klasse willen schieten of
in de A- of B-klasse. Een senior-klasse deelnemer kan geen algemeen kampioen
van de Bond EMM worden.

12.

Het inleggeld is € 4.00 per deelnemer. De hoogte van dit bedrag wordt jaarlijks op
de ALV bepaald. Het inleggeld wordt bij het niet afmelden niet terugbetaald. De
verrekening van dit inleggeld wordt automatisch via de penningmeester van de bond
EMM verrekend met de aangesloten vereniging waar men lid van is

13.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de schietcommissie.
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