Reglement Lei Stals Plaquette schietwedstrijd
1. Deze wedstrijd wordt gehouden ter voorbereiding op het OLS op zaterdag voorafgaande aan het OLS.
2. Deelname staat open voor de Weerter schutterijen met 8 (acht) schutters per schutterij.
3. De organisatie van deze wedstrijd is bij toerbeurt in handen van de aangesloten schutterij. Vanaf 2008 is die
als volgt:
2008 St. Antonius Stramproy
2009 St. Job Leuken
2010 St. Hieronymus Biest
2011 St. Cornelius Swartbroek
2012 St. Barbara Tungelroy
2013 St. Antonius Altweert
2014 St. Oda Boshoven
2015 St. Sebastianus Laar
2016 St. Catharina Weert
4. De organiserende schutterij zorgt voor de uitnodigingen, voor de schietboom met voldoende reserve harken
en tenminste 2 aanlegpalen.
De aanvang van de schietwedstrijd is stipt om 14:00 uur.
Om 13:30 uur vindt de loting plaats en kunnen de buksen worden ingeschoten.
5. Het inleggeld bedraagt € 10,00
1ste prijs
50% van de
2e prijs
30% van de
3e prijs
20% van de

per deelnemende vereniging. Het prijzengeld wordt als volgt verdeeld:
inleg
inleg
inleg

De winnaar ontvangt tevens de wisselplaquette, en draagt er zorg voor dat de naam van de vereniging wordt
gegraveerd.
6. Voor de schietvolgorde en voor de aanlegpaal wordt geloot.
7. De schietwedstrijd gaat over 2 ronden:
1ste ronde:
acht schutters maal drie schoten op blokjes van 1,5 cm3
2e ronde:
acht schutters maal drie schoten op blokjes van 1,5 cm3
De kaveling vindt plaats op blokjes van 1 cm3
Vanaf de tweede ronde mag 1 (een) schutter vervangen worden. In totaal kunnen 9 namen worden
opgegeven en per ronde mag 1 schutter worden vervangen.
8. De buksen worden op dezelfde manier ingeschoten als tijdens het OLS. Er is geen proefschieten.
9. Bij een gelijk aantal punten zal er gekaveld worden: acht schutters drie punten in drie ronden, net zolang tot
de uitslag bekend is. De uitslag wordt berekend alsof telkens per schutter een punt per ronde is geschoten.
10. Bij eventuele misverstanden of wijzigingen van dit reglement beslissen de voorzitters (of hun
plaatsvervangers) van de deelnemende schutterijen.
11. De wisselplaquette kan nooit eigendom worden van een vereniging. Zou deze wedstrijd door welke redenen
dan ook geen doorgang meer vinden, dan gaat de plaquette terug naar de schenker.
Weert, 1991 (met aanpassingen in 1999 en 2008)

