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Nieuwe reglementering 2014, aanvulling.(ver14.2) 

 

 CATEGORIEËN 

 

 Vaste categorieën vanaf 1° federatie wedstrijd op basis van: 

o Beste 3 resultaten van 2013 (gemiddelde) 

o Internationale schutters (elite) automatisch CB 

o Resultaten in buitenlandse wedstrijden 

o Dubbel trap: wedstrijden 1/3 – 1/3 – 1/3 

 

 Categorie CB 

o Internationale schutters (ISSF) 

o Belgische Kampioenen FA-FO-FU voorafgaande jaar 

o Schutters met een gemiddelde van >90 

o Schutters die in 3 buitenlandse wedstrijden >90 doen 

 

 Categorie A 

o Resultaat van 83,99 tot 89,99 

o Kampioen van categorie B van het voorgaande jaar 

 

 Categorie B 

o Resultaat van 75,99 tot 83,99 

o Kampioen van categorie C van het voorgaande jaar 

 

 Categorie C 

o Resultaat lager dan 75,99 

 

 Regels aangaande de categorieën 

o Iedere kampioen stijgt het volgende jaar 

o Een schutter kan pas dalen na 2 jaar mindere resultaten 

o Na een jaar afwezigheid zal de laatste categorie terug 

toegewezen worden die gekend is, na een langere afwezigheid zal 

deze schutter beschouwd worden als een nieuwe schutter 

o Een schutter zonder categorie zal een dag categorie krijgen, in 

functie van zijn beste 3 reeksen omgerekend op 100. Wedstrijden 

op 75 kleis, de beste 2 reeksen omgerekend op 100. Na vier 

wedstrijden zal hij een voorlopige categorie krijgen aan de 

hand van zijn drie resultaten. De volgende wedstrijden zal zijn 

 



categorie bepaald worden door het gemiddelde van zijn drie 

beste resultaten 

 

 

 INSCHRIJVINGEN 

 

 Prijs 

o 55 € voor de Belgische Kampioenschappen 

o 50 € voor wedstrijden van 100 

o 45 € voor wedstrijden van 75 + finale 

o 50 € voor dubbel trap wedstrijd 

 

 Juniors nemen gratis deel aan de wedstrijden, op voorwaarde van 

een Belgische aansluiting. 

 

 Dames krijgen een korting van 10 € 

 

 Voor de Belgische Kampioenschappen (FO-FU) 

o Inschrijven via de site, betaling van inschrijving op de 

rekening commissie, in die volgorde zal bij VOLZET 

bepaald worden wie deelneemt. Nadien telt de volgorde van 

inschrijving. 

 

 

 CHALLENGE FO EN FU 
 1800-2000 € prijzengeld in elke discipline 

 4 wedstrijden: waarvan het BK, Coupe  

 Verdeling tijdens de Coupe Belgique FU te Bauffe en Coupe 

Belgique FO te Genappe. 

 

 PRIJZEN 
 Iedere schutter MOET aanwezig zijn bij de uitreiking, zoniet 

wordt de prijs bewaard als surplus bij een andere wedstrijd, bv 

DT of challenge. 

 De prijzentafel voorziet dat 60% van de deelnemende schutters 

een prijs ontvangen. 

 Indien er geen voldoende deelnames zijn in een bepaalde 

categorie, dan worden deze prijzen verder verdeeld in de andere 

corresponderende plaatsen. 

 

 

 FINALES 
 De finales te Noorderwijk in de cat CB-A-B-C zullen 

geschoten worden op 15 kleis, op de zes posten. 

 De finale van het BK FO zal geschoten worden op 25 kleis 

scratch. 

 

 


