
Reglement Donateurs schieten 
 
  
Art. 01. Tijdstip 
01.01. Deze wedstrijd vindt ieder jaar plaats op de 2e  zondag in de maand september. 
01.02. Aanvangstijd is om 14.00 u. 
 
Art. 02. Deelnemers 
02.01. Een deelnemer dient in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs en dit op 

verzoek van de wedstrijd leiding te tonen. Bij het niet kunnen tonen van een geldig 
legitimatiebewijs kan er niet deel genomen worden aan de wedstrijd.  

02.02. Een deelnemer moet op de dag van de wedstrijd de minimale leeftijd van zestien jaar 
hebben bereikt. En zonder hulp op een juiste manier het wapen onder controle kunnen 
houden. 

02.03. Personen die lid zijn van schutterij St.Oda mogen niet deelnemen deze wedstrijd.  
02.04. Een deelnemer kan maximaal maar één keer ingeschreven staan. 
02.05. Een deelnemer dient zichzelf persoonlijk aan te melden bij het wedstrijd secretariaat. 
 
Art. 03. Inschrijving / kosten 
03.01. Een deelnemer dient in bezit te zijn van een geldige donateurskaart. (deze zijn nog te 

koop op de wedstrijddag) 
03.02. Op één donateurskaart kan maar eenmaal deelgenomen aan de wedstrijd. 
03.03. Er kan ingeschreven worden tot voor aanvang van de tweede ronde. 
03.04. 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 doet één schot. 
04.02. Er wordt geschoten op ribbe van 1½ x 1½ x 1½ cm. 
04.03. Er dient een ribbe geschoten te worden die bedoeld zijn voor deze wedstrijd maar dit 

hoeft niet op een volgorde te gebeuren. 
04.04. De volgorde van schieten is gelijk aan de volgorde van inschrijving. 
04.05. Indien er meer prijzen zijn dan deelnemers dan wordt na de laatste deelnemer weer 

begonnen met de eerste deelnemer tot dat alle ribbe verschoten zijn. 
04.06. Het schietreglement van de schuttersbond Eendracht Maakt Macht dient in acht 

genomen te worden m.u.v. de artikelen genoemd in dit reglement.   
 
Art. 05. Prijzen 
05.01. Aantal prijzen bedraagt negentig dit kan door het bestuur van schutterij St.Oda naar 

boven of beneden worden bij gesteld. 
05.02. Doormiddel van een van te voren vastgestelde omnummerlijst zal iedere ribbe 

gekoppeld zijn aan een prijs. De omnummerlijst zal alleen bekend zijn bij het 
wedstrijd secretariaat. 

 
Art. 06. Overigen 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 wedstrijd secretariaat en 

het bestuur van schutterij St.Oda hoe verder gehandeld zal worden. 



06.03. De aanwijzingen van buksmeester, optekenaar en of wedstrijd secretariaat dienen 
nauwkeurig opgevolgd te worden Het niet opvolgen hiervan kan leiden tot uitsluiting 
van deze persoon aan de wedstrijd. 

06.05.  Het wedstrijd secretariaat en of het bestuur van schutterij St.Oda behoud 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 worden niet in behandeling 
genomen. 

 
Art. 07. Slotbepaling 
07.01. Iedere deelnemer(ster) 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 aan haar leden kunnen dan ook niet 

aansprakelijk worden gesteld. 
07.03. Waar dit reglement niet in voorziet bepaalt het wetstrijd secretariaat en of  het bestuur 

van schutterij St.Oda in deze. 
 
Weert september 2017 


