
 
1 Deze wedstrijd wordt georganiseerd door en voor de verenigingen 

  - St. Nicolaas en St. Antonius Budel 
 - St. Antonius Altweert 
 - St. Sebastianus Laar 
 - St. Oda Boshoven 
 - St. Catharina Weert 

2 De wedstrijd wordt gehouden op de zaterdag 8 dagen voor het Oud Limburgs Schuttersfeest en begint 
stipt om 18:00 uur. Om 17:30 uur vindt de loting plaats en kunnen de buksen worden ingeschoten door de 
verenigingen die schieten in de eerste doorgang. De organiserende vereniging zorgt tijdig voor het 
versturen van de uitnodiging. 

3 De winnaar van de Lei Nouwenbeker mag in het daarop volgend jaar deze wedstrijd organiseren. 
4 Wanneer een vereniging afziet van de organisatie, beslissen de voorzitters wie de organisatie overneemt. 
5 De organiserende vereniging stelt een beker of standaard met een minimale waarde van € 10,00 

beschikbaar voor de winnaar van de wedstrijd. De winnaar ontvangt voor het eerste zestal verder geen 
geldprijs. 

6 De schietwedstrijd gaat over 2 korpsrondes verschoten op blokjes van 1.5x1.5x1.5 cm. Bij gelijk resultaat 
wordt door alle zestallen/drietallen die in aanmerking kunnen komen voor een prijs gekaveld. De kaveling 
wordt verschoten op blokjes van 1.0x1.0x1.0 cm.  

7 De korpsrondes worden ronde voor ronde verschoten. Dit wil zeggen dat eerst alle verenigingen de eerste 
korpsronde verschoten moeten hebben voor aan de tweede korpsronde begonnen kan worden. Van dit 
artikel mag afgeweken worden indien er geschoten wordt met een affuit, om onnodig wisselen van de 
affuit te voorkomen. 

8 Er wordt geschoten volgens de reglementen van de Kantonnale schuttersbond Eendracht Maakt Macht, 
met uitzondering van artikelen genoemd in dit reglement. 

9 De beker wordt verschoten over het eerste zestal per vereniging. Er mogen echter meerdere zestallen per 
vereniging deelnemen. 

10 Indien er minimaal twee verenigingen zijn die een drietal opstellen kan er met drietallen worden 
geschoten. Er kan per vereniging maar één drietal worden opgesteld.  

11 De hoogte van het inleggeld is gelijk aan het inleggeld van de Kantonnale schuttersbond Eendracht Maakt 
Macht. 
Het inleggeld wordt geheel aan prijzen uitgekeerd, met de volgende verdeelsleutel: 
Eerste 6-tallen : de inleg van alle eerste 6-tallen 
Tweede 6-tallen : de inleg van alle tweede 6-tallen 
Derde en overige 6-tallen : de inleg van alle derde en overige 6-tallen 
3-tallen : de inleg van alle 3-tallen 

 
      De 1e t/m 3de prijs van de eerste zestallen gaan naar de nrs 2 t/m 4 
 

De eerste prijs bedraagt  : 50% van het beschikbare geldbedrag 
De tweede prijs bedraagt  : 30% van het beschikbare geldbedrag 
De derde prijs bedraagt   : 20% van het beschikbare geldbedrag  
- tot 6 zestallen   : 3 prijzen (50% - 30% - 20%) 
- 7, 8 of 9 zestallen  : 4 prijzen (40% - 30% - 20% - 10%) 
- 10 of meer zestallen  : 5 prijzen (30% - 25% - 20% - 15% - 10%) 
bij 2 zestallen/drietallen  : 2 prijzen (75% - 25%) 

12  De vereniging die de wisselbeker driemaal opeenvolgend wint, komt definitief in het bezit van deze 
wisselbeker. De deelnemende verenigingen zullen gezamenlijke voor een nieuwe wisselbeker zorgen. 

13 In die gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslissen de voorzitters van de deelnemende 
verenigingen en wordt de beslissing aan dit reglement toegevoegd. 
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