
 
 
 
 
 Nationale Commissie Jachtparcours 
 
 REGLEMENT VOOR DE JAARLIJKSE 
BEREKENING VAN DE CATEGORIEËN 
 
 
 Filosofie 
 
Daar de vroegere regelgeving voor het bepalen van de categorie van een schutter niet 
in de mogelijkheid voorzag om deze categorie jaarlijks op een flexibele manier aan 
te passen, heeft de Nationale Commissie Jachtparcours beslist om een nieuw 
reglement met betrekking tot de categorieën op te stellen. 
Het is de bedoeling om de categorie van elke schutter te bepalen op basis van de 
reële prestaties over de voorbije twee seizoenen.  
 
Nieuwigheden 
 
De voornaamste nieuwigheden zijn de volgende: 
- de wijzigingen van categorie gebeuren op basis van een matematische berekening 
die voor iedere schutter dezelfde is; 
- deze berekening gebeurt jaarlijks op basis van de resultaten van de voorbije twee 
seizoenen behaald in de federatiewedstrijden ingericht door de Nationale Commissie 
Jachtparcours; 
- een schutter kan zowel stijgen als dalen van categorie; 
- de categorie van een schutter kan niet wijzigen tijdens het lopend jaar; 
- nieuwe schutters of  schutters met onvoldoende wedstrijden worden automatisch in 
de categorie NC (Not Classified) geklasseerd; 
- de stijging van categorie op basis van het behalen van een Belgische titel wordt 
afgeschaft; 
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Reglement voor de berekening van de categorie 
 

1. De berekening gebeurt op basis van de resultaten over de laatste twee 
seizoenen behaald in de federatiewedstrijden Compak Sporting en 
Jachtparcours ingericht door de Nationale  Commissie Jachtparcours met dien 
verstande dat er minimaal 3 scores moeten zijn. 

 
2. Elk resultaat wordt eerst herberekend op een basis van 100.  De resultaten van 

deze berekening worden vervolgens afgerond naar de lagere (van 0,01 tot 
0,49) of hogere (van 0,50 tot 0,99) eenheid. 

 
3. Op basis van de in punt 2 berekende scores, wordt een gemiddelde bepaald. 

 
4. Voor schutters met 6 resultaten of meer worden de scores die meer dan 10% 

lager zijn dan het in punt 3 berekende gemiddelde, weggelaten. 
 

5. Op basis van de overgebleven scores wordt een nieuw gemiddelde berekend.  
Het is dit gemiddelde dat zal in aanmerking genomen worden voor het bepalen 
van de categorie. 

 
6. Voor het toewijzen van de categorieën A, B en C zal het totaal aantal schutters 

met minimaal 3 scores in 3 gelijke groepen verdeeld worden.  Indien het totaal 
aantal schutters met minimaal 3 scores niet exact deelbaar is door 3, zal 
(zullen) in de hoogste categorie(ën) het minste schutters geklasseerd worden. 
Voorbeeld: er zijn in totaal 91 schutters die moeten geklasseerd worden. 
In de categorieën A en B zullen dan telkens 30 schutters geklasseerd worden 
en in categorie C zullen 31 schutters geklasseerd worden. 
 

7. Schutters die minder dan 3 wedstrijden hebben betwist of voor het eerst 
deelnemen aan een federatiewedstrijd worden ingedeeld in de categorie NC 
(Not Classified).  

 
8. De toegekende categorie aan het begin van elk nieuw seizoen is definitief en 

zal niet meer kunnen aangepast worden in de loop van het jaar. 
 

9. De nieuwe categorieën zullen voor de aanvang van elk nieuw seizoen 
gepubliceerd worden op de website van de Belgische Federatie Kleischieten 
www.fbtc-bfk.be. 
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