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“SUPERPRESTIGE COMMISSIE SKEET - VSK. Vzw” 

 
In 2011 wordt door de Commissie Skeet- VSK vzw. een “Superprestige” uitgetest met het doel meer schutters tot de 

skeetwedstrijden en de Skeet aan te trekken. Indien dit initiatief een succes kan worden is het de bedoeling deze 

superprestige jaarlijks te programmeren. 

 
REGLEMENT: 
 

- De “Superprestige Commissie Skeet” is een regelmatigheidcriterium dat over minstens 5 wedstrijden loopt.  

- Alle wedstrijden zijn wedstrijden skeet, waarvan minstens twee wedstrijden Olympische Skeet. De andere 

wedstrijden kunnen Sportskeet, Jachtskeet, Engelse Skeet, Amerikaanse Skeet, Old Skeet of gemengde disciplines 

zijn. Ook andere vormen skeet zijn toegelaten indien ze op de skeetbaan over minstens 7 posten en 25 kleis verlopen. 

- Alle wedstrijden die voor deze superprestige in aanmerking komen, zijn wedstrijden georganiseerd binnen de VSK-

koepel: ofwel door de Commissie Skeet ofwel door een bij VSK aangesloten schuttersvereniging. 

- De wedstrijden die voor deze superprestige in aanmerking komen, worden vóór 1 februari  op de kalender gezet.  

 

VERLOOP 
 

Het verloop van deze superprestige is als volgt 

- De schutters krijgen per wedstrijd punten als volgt: In de resultaten scratch  -ongeacht de subdiscipline-  krijgt de 

eerste 50 punten, de tweede 49, de derde 48 enz: telkens één punt minder per lagere klassering. Bij een wedstrijd 

met 30 schutters heeft de laatste dus 21 punten. Ingeval er meer dan 50 deelnemers zijn heeft iedere schutter vanaf 

de 50
ste

 1 punt.  

- Als alle wedstrijden van de superprestige geschoten zijn worden voor elke schutter alle punten samengeteld. 

Schutters met meer deelnames vergroten dus hun puntensaldo en hun kansen.  

- Om voor de prijzen in aanmerking te komen moet een schutter deelnemen aan minstens de helft van de wedstrijden 

die op 1 februari  voor dit programma op de kalender staan.  

- De schutters worden in klassen verdeeld: Enerzijds de klassen VSK-aangesloten schutters. Deze klasse-indeling 

gebeurt als volgt: Nadat alle wedstijden van de cyclus zijn afgewerkt wordt de volledige groep in drie (quasi) gelijke 

delen gesplitst, Klassen A – B en C. Indien een opsplitsing in drie gelijke  groepen niet mogelijk is geldt de regel dat de 

groep van klasse A nooit groter is dan de groep van klasse B en de groep van Klasse B niet groter dan de groep van 

klasse C.  

- Naast de klassen A-B en C  is er één klasse die we “Extra Muros” of “EM” noemen. In deze klasse worden alle 

schutters geklasseerd die op het ogenblik van hun eerste deelname  niet bij VSK zijn aangesloten: de Waalse 

Schutters zonder VSK-aansluing,  Vlamingen die niet zijn VSK-aangesloten en buitenlandse schutters die niet bij VSK 

zijn aangesloten bij hun eerste deelname.  

- De indeling in Klassen A-B-en C  en  “Extra Muros” (EM) gebeurt na de laatste wedstrijd.  

- Bij gelijke punten wordt de schutter met de meeste deelnames de meest voordelig gerangschikte  van de schutters 

met gelijke punten. Ingeval het aantal deelnames ook gelijk is krijgt de schutter met de meeste treffers (som van alle 

deelnames) de meest gunstige rangschikking. Bij gelijk aantal treffers is er een ex-aequo en worden de prijzen gelijk 

verdeeld tussen de ex-aequoschutters.  

- Er worden geen punten gepubliceerd vooraleer de wedstrijdencyclus is afgewerkt.  

 

Indien –beperkte- aanpassingen aan dit reglement zouden nodig blijken kunnen deze nog tot 1 juni 2011. Evenwel mag 

het opzet van deze competitie niet geschaad worden.  

VLAAMSE SCHIETSPORTKOEPEL 
vzw. 

COMMISSIE SKEET 
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PRIJZEN: 
- De schutter met de meeste punten krijgt een trofee: 

    Wisselbeker“Winnaar Superprestige 2011 – Commissie Skeet – VSK. Vzw.” 
 
- De andere prijzen zijn waardebons die kunnen worden omgezet om in “goederen”  bij handelaars die hebben 

geadverteerd bij VSK  in het Kalenderboekje Kleischieten. 

o Klasse A: 1= 250€   2= 200€   3= 200€   4=150 zijnde 800€ voor klasse A 

o Klasse B: 1= 150€   2= 150€   3= 150€    zijnde 450€ voor klasse B 

o Klasse C: 1= 100€   2= 100€   3= 100€ zijnde 300€ voor Klasse C 

o Klasse E.M. : 1= 200€   2=150€  3= 100€  zijnde 450€ voor klasse E.M. 
 
 
SKEETWEDSTRIJDEN 2011 IN HET KADER VAN DE SUPERPRESTIGE  

13 februari 2011 Funshoot 100 + finale  mix- disicplines  Elan Weert 

27 maart 2011 Lenteprijs Commissie Skeet 100 + Finale Sportskeet VSK- Commissie Skeet Weert 

17 april 2010 14de Grote PRIJS ELAN 125 + Finale Olympische Skeet  Elan Weert 

8 mei 2011 Grote Prijs VSK 125 + Finale Olympische Skeet VSK- Commissie Skeet Weert 

26 juni 2011 Zomerwedstrijd Elan 100 Old Skeet ELAN Weert 

31 juli 2011 Zomerwedstrijd VSK 100 ????  Skeet  VSK- Commissie Skeet Weert 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


