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Federatiewedstrijden JACHTPARCOURS en COMPAK SPORTING

Nieuwigheden voor het seizoen 2018
De Nationale Commissie Jachtparcours heeft het genoegen de schutters te
informeren over de belangrijkste nieuwigheden voor het seizoen 2018.
Wij vragen dan ook aan alle schutters om deze nota aandachtig te lezen.

Organisatie federatiewedstrijden
Nieuw: Ingevolge de uitvoeringsbesluiten van het decreet van 10 juni 2016
houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector
in Vlaanderen, is de Vlaamse Schietsportkoepel VZW (VSK), partner van
de Belgische Federatie Kleischieten/Fédération Belge de Tir aux Clays
(FBTC/BFK), verplicht om zelf een aantal competities inzake kleischieten
te organiseren.
Daarom zal VSK voortaan ook elk jaar een aantal federatiewedstrijden organiseren.
In samenspraak met de Nationale Commissie Jachtparcours werd beslist om in 2018
drie federatiewedstrijden te organiseren via VSK. Het betreft de wedstrijden
Compak Sporting in Noorderwijk, Weert en Arras.

Belangrijk: Voor deze drie wedstrijden zal er rechtstreeks kunnen ingeschreven
worden via de website www.sportschieten.be van VSK en zal het inschrijvingsgeld
dienen betaald te worden op een afzonderlijke rekening op naam van VSK –
Jachtparcours.

Kalender 2018
Nieuw: Tijdens het seizoen 2018 zullen eerst de wedstrijden
Jachtparcours en pas daarna de wedstrijden Compak Sporting
geschoten worden.

De kalender 2018 voor de federatiewedstrijden Jachtparcours wordt op dezelfde
manier georganiseerd als vorig jaar. Dit wil zeggen eerst drie federatiewedstrijden
(Amiens, Orville en Ommeren) gevolgd door een Belgisch Kampioenschap in SaintLambert (Fr) tijdens het weekend van 21 en 22 april 2018.
Het seizoen 2018 start op zondag 11 maart 2018 met een federatiewedstrijd
Jachtparcours in Amiens.
Ook de federatiewedstrijden Compak Sporting zullen opnieuw op dezelfde manier
georganiseerd worden als de federatiewedstrijden Jachtparcours. Dit wil zeggen
eerst drie federatiewedstrijden (Noorderwijk, Weert en Arras) gevolgd door een
Belgisch Kampioenschap in Bauffe tijdens het weekend van 23 en 24 juni 2018.
Voor de gedetailleerde kalender kunt U te terecht op onze website www.fbtc-bfk.be
onder de rubriek “Reglementen JPC/Compak”.

Inschrijvingen voor federatiewedstrijden
Zoals ook vorig jaar blijft de tijdige inschrijving (3 bankwerkdagen voor de
wedstrijd) via de website en de tijdige betaling (3 bankwerkdagen voor de wedstrijd)
van het inschrijvingsgeld VERPLICHT.
Concreet betekent dit dat een wedstrijd op zaterdag wordt afgesloten op woensdag
om 20 uur. Een wedstrijd op zondag wordt afgesloten op donderdag om 20 uur.
Schutters die niet voldoen aan deze twee voorwaarden, zullen geen plaats meer
toegewezen krijgen op de planken! Zij kunnen wel nog deelnemen (enkel indien er
nog voldoende plaats is) maar zullen € 10 extra administratiekosten moeten betalen.
Het betreft hier echter enkel nog de open plaatsen op de gepubliceerde planken. Er
worden de dag zelf dus geen extra planken meer bijgemaakt. De planken worden op
de website gepubliceerd op donderdagavond (wedstrijd op zaterdag) en
vrijdagavond (wedstrijd op zondag).
Schutters die hun inschrijving annuleren nadat ze het inschrijvingsgeld al hebben
betaald, zullen in alle gevallen hun inschrijvingsgeld terugkrijgen mits inhouding
van een administratieve kost van € 10.

Inschrijvingsgelden
De inschrijvingsgelden voor de federatiewedstrijden worden in 2018 op hetzelfde niveau
behouden als in 2017.
Concreet betekent dit volgende prijzen:
- 100 kleis Compak Sporting: € 60
- 100 kleis Jachtparcours: € 65
- Belgisch Kampioenschap Compak Sporting: 2 x € 70
- Belgisch Kampioenschap Jachtparcours: 2 x € 75.
Juniors blijven ook in 2018 gratis deelnemen aan alle federatiewedstrijden.

Leeftijdsklassen
Op de Algemene Vergadering van FITASC van 4 juli 2017 werden de nieuwe
benamingen voor de leeftijdscategorieën definitief goedgekeurd:

-

Scratch wordt Open
Senior (S) wordt Homme/Man (H)
Veteraan (V) wordt Senior (S)
Super-Veteraan (SV) wordt Vétéran/Veteran (V)
Dame (D) blijft Dame/Lady (D)
Junior blijft Junior (J)
Master (M).

NIEUWE LEEFTIJDSCATEGORIEEN VANAF 2018
CATEGORIE

LEEFTIJD

GEBOREN

J

JUNIOR

vanaf 1 januari van het jaar dat de
schutter 13 jaar wordt, ongeacht de dag
en maand van geboorte

tussen 1/01/1998

D

LADY

vanaf 1 januari van het jaar dat de
schutter 13 jaar wordt, ongeacht de dag
en maand van geboorte

vanaf 01/01/1998

H

MAN

vanaf 1 januari van het jaar dat de
schutter 21 jaar wordt, ongeacht de dag
en maand van geboorte

tussen 01/01/1963

en 31/12/1997

S

SENIOR

van 1 januari van het jaar dat de schutter
56 jaar wordt, ongeacht de dag en
maand van geboorte

tussen 01/01/1953

en 31/12/1962

V

VETERAN

vanaf 1 januari van het jaar dat de
schutter 66 jaar wordt, ongeacht de dag
en maand van geboorte

tussen 01/01/1946

en 31/12/1952

M

MASTER

vanaf 1 januari van het jaar dat de
schutter 73 jaar wordt, ongeacht de dag
en maand van geboorte

voor 01/01/1946

en 31/12/2004

De schutters zijn persoonlijk verantwoordelijk voor de juiste vermelding van hun
leeftijdscategorie en dienen dan ook eventuele fouten onmiddellijk te melden bij
het secretariaat.

Prijzentafel
Het totaal bedrag van de prijzentafel blijft behouden op het niveau van 2017.

Beloning voor trouwe schutters
Nieuw: De Nationale Commissie Jachtparcours heeft beslist om dit jaar twee
geweren Browning B725 Sporter (waarde € 2.700) te verloten.

Eén geweer Browning B725 Sporter zal verloot worden onder alle schutters die
tijdens het seizoen 2018 aan ten minste 4 federatiewedstrijden Jachtparcours
hebben deelgenomen. De loting zal plaatsvinden tijdens de podiumceremonie van
het Belgisch Kampioenschap in Saint-Lambert (Fr) op zondag 22 april 2018.
Eén geweer Browning B725 Sporter zal verloot worden onder alle schutters die
tijdens het seizoen 2018 aan ten minste 4 federatiewedstrijden Compak Sporting
hebben deelgenomen. De loting zal plaatsvinden tijdens de podiumceremonie van
het Belgisch Kampioenschap in Bauffe op zondag 24 juni 2018.

Aankoopbons
Het huidige systeem van aankoopbons wordt integraal behouden. Ook de verdeling
over de verschillende categorieën blijft ongewijzigd.

Federatiewedstrijden Jachtparcours
Het systeem om afzonderlijk eerst de enkele kleis en pas daarna de doublées te
schieten, wordt veralgemeend zoals de Fitasc-regels het voorschrijven.
Nieuw: Voortaan zal enkel de eerste schutter van de plank de zichtduiven
kunnen afroepen. Er kan maximaal tweemaal eenzelfde toonklei worden
gevraagd.

Sportschutterslicentie
Ook in 2018 zal elke Belgische schutter die wil deelnemen aan een
federatiewedstrijd verplicht zijn lid te zijn van VSK of URSTBf en een geldige
sportschutterslicentie voor te leggen en dit voor de aanvang van de wedstrijd.
Indien een schutter geen geldige sportschutterslicentie kan voorleggen, zal hij, mits
toestemming van de standhouder, enkel buiten competitie kunnen schieten.

Sponsoring federatiewedstrijden
De federatiewedstrijden worden in 2018 opnieuw gesponsord door:
- Wapenhandel PLETSERS te Sint-Truiden
- Armurerie Serge DELMOTTE te Wanze
- Wapenmakerij BLIKI te Lede
De aankoopbons kunnen gebruikt worden voor aankopen bij deze drie sponsors, ook
voor de aankoop van patronen.
Ludo Verbelen
Secretaris van de Nationale Commissie Jachtparcours

