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Reglement prijzentafel 2023. 

1. Filosofie. 
De prijzentafel voor de federatiewedstrijden moet door iemand betaald worden en het overgrote deel 
van die prijzentafel wordt door de deelnemers zelf betaald. De commissie probeert dan ook om 
iedereen de kans te geven om eens in die prijzentafel te belanden. Vandaar dat de commissie twee 
systemen qua prijzentafel voorziet : één systeem voor de selectiewedstrijden en een één systeem voor 
de Belgische kampioenschappen. Bij selectiewedstrijden wordt er enkel gekeken naar de categorie A, B, 
C en NC en wordt er een gelijke prijzentafel voorzien voor iedere categorie met uitzondering van de 
categorie NC (zie verder).  

Bij kampioenschappen wordt er enkel gekeken naar de FITASC klassen en ook daar wordt voor de 
podiumplaatsen een gelijke prijzentafel voorzien. 

Dus belangrijke verschillen met 2022: 

Bij selectiewedstrijden schiet iedere schutter, ongeacht zijn FITASC klasse, in zijn of haar categorie 
zijnde ACB, A, B, C of NC. Ook buitenlandse schutters zonder klassement worden in de categorie NC 
ondergebracht. 

Voor de Belgisch kampioenschappen wordt gewerkt met de FITASC klassen zijnde junior, dame, master, 
veteraan, senior, men en Scratch. In iedere klasse worden medailles en patronenprijzen voorzien. Er 
worden dus voor de kampioenschappen geen medailles meer voorzien in de categorieën A, B en C. 
Voorts zijn patronenprijzen niet cumuleerbaar. Is men eerste in de scratch uitslag en dus ook eerste in 
de klasse “men”, dan heeft men slechts recht op één prijs. 

De precieze samenstelling van de prijzentafel wordt vermeld op de wedstrijd fiche en kan variëren van 
wedstrijd tot wedstrijd. 

Voor 2023 worden volgende categorieën gehanteerd: 

- Categorie A. De top 10 van de categorie A krijgt het label “Club Belgium”. De categorie ACB maakt 
deel uit van de categorie A. De schutters met het label ACB alsmede de medaillewinnaars van 2022 
in de diverse FITASC klassen kunnen een sponsordossier indienen voor EK’s en WK’s. De 
modaliteiten voor het indienen van deze sponsordossiers moeten nog exact uitgewerkt worden 

- Categorie B 
- Categorie C 
- Categorie NC (not classified) 

De voorwaarden om een categorie toegekend te krijgen zijn als volgt: 



- de schutter is lid van VSK/URSTBf 
- de schutter beschikt over een geldige (voorlopige) schutterslicentie 
- de schutter heeft gedurende de beoordelingsperiode (normaal 2 jaar – voor 2023 uitzonderlijk 3 

jaar wegens Corona perikelen) minimum aan drie wedstrijddagen deelgenomen 
- Niet geklasseerde schutters kunnen pas na 1 jaar een categorie toegewezen krijgen.  

Er wordt dus ook een prijzentafel voorzien voor niet geklasseerde schutters (NC) die kan variëren pro 
rato van het aantal NC schutters. Ook buitenlandse niet geklasseerde schutters vallen in de categorie 
NC. 

Het volledige reglement voor de berekening van de categorieën en de jaarlijkse categorieën zijn 
gepubliceerd op onze website http://www.fbtc-bfk.be onder de rubriek “Reglementen JPC/Compak”. 

2. Regels bij gelijke stand. 
Enkel voor kampioenschappen worden in principe barrages georganiseerd voor alle podiumplaatsen 
conform de FITASC klassen op voorwaarde dat zulks mogelijk is : voldoende daglicht en binnen de 
toegestane openingsuren van de schietstand. 
 
Voor alle selectiewedstrijden worden geen barrages voorzien en daar gelden bij gelijke stand volgende 
regels : 

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. 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 
worden de schutters als ex-aequo genoteerd 

3. Verloting waardebonnen. 
Op iedere selectiewedstrijd worden 5 waardebonnen van 200€ verloot onder de aanwezige schutters. 
Op ieder kampioenschap worden 9 waardebonnen van 200€ verloot onder de aanwezige schutters. De 
verloting van grote waardebonnen (500€ en 1.000€) wordt dus afgevoerd. Enkel de deelnemers die lid 
zijn van VSK of URSTBf komen in aanmerking voor de verloting. 
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