Reglement persoonlijk OWST
“OWST Wisselbeker”
Art. 01. Tijdstip
01.01. Deze wedstrijd vindt ieder jaar plaats op 2e pinksterdag.
01.02. Aanvangstijd is aansluitend aan het Open Weerter Schiet Toernooi.
Art. 02. Deelnemers
02.01. De personen die bij het OWST in de eerste twee korpsronde geen misser hadden,
uitgezonderd het proefschot, mogen deelnemen aan deze wedstrijd.
01.02. Voor schutters die dubbel hebben geschoten geldt dat alleen hun eerste schietbeurt
van toepassing is op dit reglement, en kunnen niet door middel van hun tweede
schietbeurt aan deze wedstrijd deelnemen.
02.03. Personen die lid zijn van de Oud Limburgse Schuttersfederatie zijn uitgesloten van
deze wedstrijd.
Art. 03. Inschrijfgeld / kosten
03.01. Aan deze wedstrijd kan gratis worden deelgenomen.
03.02. Alle kosten van de schoten t.b.v. deze wedstrijd zijn voor rekening van de organisatie
schutterij St.Oda.
Art. 04. Schieten
04.01. Elke schutter schiet drie keer achter elkaar.
04.02. Er wordt geschoten op ribbe (stopjes) van 1 x 1 x 1 cm.
04.03. Het wedstrijdsecretariaat kan, om de wedstrijd te bevorderen, afwijken van lid 1 en lid
2 van dit artikel.
04.04. De schutter dient met de buks te schieten die op moment van zijn beurt vrij is, dat wil
zeggen dat het kan zijn dat een schutter tijdens de wedstrijd niet met één en dezelfde
buks schiet. Een schutter wordt opgeroepen op het moment dat een voorgaande
schutter bezig is aan zijn laatste schot.
04.05. Indien bij het invallen van de duisternis geen winnaar bekend zou zijn, zal de winnaar
als volgt bepaald worden: er zal een aantal stopjes bepaald worden wat gelijk is aan
het aantal deelnemers welke nog in wedstrijd zijn. Eén stop vertegenwoordigt de
wisselbeker. Iedere schutter mag één stop schieten naar eigen keuze.
04.06. Het schietreglement van de schuttersbond Eendracht Maakt Macht dient in acht
genomen te worden voor zover dat dit van toepassing kan zijn m.u.v. de artikelen
genoemd in dit reglement.
Art. 05. Prijzen
05.01. Aantal prijzen bedraagt één.
05.02. 1e prijs is de ”OWST Wisselbeker“.
05.03. De houder van deze wisselbeker dient zelf zorg te dragen voor de naams- en jaarvermelding (graveren kan bij Vonken te Budel).
05.04. De houder van de wisselbeker dient deze in ongeschonden staat weer in te leveren
uiterlijk voor aanvang van deze wedstrijd in het eerstvolgende jaar dat deze wedstrijd
weer wordt georganiseerd.
05.05 De wisselbeker blijft eigendom van schutterij St. Oda en kan dus nooit door
bijvoorbeeld een winnaar definitief behouden worden.
Art. 06. Overige bepalingen

06.01 Er wordt uitsluitend met materiaal van schutterij St. Oda geschoten.
06.02. Zou er een buks in het ongerede zijn geraakt dan beslist het wedstrijdsecretariaat en/of
het bestuur van schutterij St. Oda hoe verder gehandeld zal worden.
06.03. De aanwijzingen van buksmeester, optekenaar en/of wedstrijdsecretariaat dienen
nauwkeurig opgevolgd te worden. Het niet opvolgen hiervan kan leiden tot uitsluiting
van deze persoon aan de wedstrijd.
06.04. Het wedstrijdsecretariaat en/of het bestuur van schutterij St. Oda behoudt altijd het
recht om een persoon uit te sluiten voor (verdere) deelname aan de wedstrijd.
06.05. Protesten van ongelijkheid van de buksen en/of materialen wordt niet in behandeling
genomen.
Art. 07. Slotbepaling
07.01. Iedere deelne(e)m(st)er dient dit reglement te kennen en kan zich niet herroepen op het
niet bestaan hiervan.
07.02. Deelname is op eigen risico, schutterij St. Oda en/of haar leden kunnen dan ook niet
aansprakelijk worden gesteld.
07.03. Daar waar dit reglement niet in voorziet, wordt door het wedstrijdsecretariaat en/of het
bestuur van schutterij St. Oda in deze bepaald hoe te handelen.
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