
 
 
 
  
 
PRIJZENTAFEL FEDERATIEWEDSTRJDEN  
REGLEMENT 
 
 

1. Filosofie 
 
De prijzen voor de federatiewedstrijden, ingericht door de Nationale Commissie 
Jachtparcours, kunnen toegekend worden op basis van: 
1. de categorie waartoe de schutter behoort 
2. de officiële FITASC-klassen. 
 
Het volledige reglement voor de berekening van de categorieën en de jaarlijkse 
categorieën zijn gepubliceerd op onze website  www.fbtc-bfk.be onder de rubriek 
“Reglementen JPC/Compak”. 
 
2. Schutters met gelijk aantal punten 
 
Regel 1 
 
Bij gelijke score wordt de schutter met de hoogste reeks(en) als eerste 
geklasseerd. 
 
Voorbeeld: 
Resultaat schutter A: 15 + 16 + 19 + 25 = 75 
Resultaat schutter B:  16 + 16 + 18 + 25 = 75. 
Beide schutters hebben als hoogste reeks een score van 25 maar schutter A heeft 
als 2de hoogste reeks een score van 19 en zal daarom als eerste geklasseerd 
worden. 
 
Regel 2 
 
Indien alle reeksen werden geschoten met een gelijke score, zal de schutter die 
het beste resultaat behaalde in de laatste reeks(en) als eerste geklasseerd worden. 
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De volgorde van de reeksen die hiervoor in aanmerking wordt genomen, is 
diegene die vermeld wordt op de officiële uitslag. 
 
Voorbeeld: 
Resultaat schutter A: 15 + 19 + 25 + 16 = 75 
Resultaat schutter B: 15 + 25 + 19 + 16 = 75. 
Beide schutters hebben identieke scores maar schutter A heeft in zijn voorlaatste 
reeks een hogere score gerealiseerd en zal daarom als eerste geklasseerd worden. 
 
Regel 3 
 
Indien er geen onderscheid kan gemaakt worden op basis van de hierboven 
vermelde regels 1 en 2, zal het lot beslissen.  
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