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REGLEMENT VOOR DE JAARLIJKSE BEREKENING VAN DE CATEGORIEËN. 
Nieuwigheden 2023. 

De voornaamste nieuwigheden zijn de volgende:  

-  Voor 2023 gebeurt de berekening van de categorieën totaal anders dan in het verleden. Alle scores 
worden eerst herrekend naar een percentage in functie van de score van de winnaar. Hierdoor 
worden verschillen in moeilijkheidsgraad verregaand uitgevlakt. Voorts worden voor 2023 maximaal 
de 7 beste resultaten weerhouden voor de berekening van het ranking gemiddelde.  

- Enkel schutters aangesloten bij VSK of URSTBf die de afgelopen drie jaar (normaal 2 jaar) 3 
wedstrijden hebben geschoten zullen een categorie toegekend krijgen, schutters die niet aan deze 
voorwaarden voldoen, zullen in de categorie NC ondergebracht worden. Voor 2023 wordt 
uitzonderlijk een periode van 3 jaar gehanteerd aangezien er in de corona tijd minder wedstrijden 
konden georganiseerd worden. 

-  Een schutter kan zowel stijgen als dalen van categorie - De categorie van een schutter kan niet 
wijzigen tijdens het lopende jaar, tenzij niet aangesloten schutters bij punt 1 zich toch aansluiten en 
vorige 2 jaar 3 wedstrijden hebben geschoten.  

-  Een niet afgewerkte wedstrijd wordt niet weerhouden in de tabel voor bepaling categorieën  
 
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. Voor het seizoen 2023 
worden uitzonderlijk 3 jaren in aanmerking genomen omdat er in de corona periode minder 
wedstrijden konden ingericht worden.  

2.  Op basis van deze scores, wordt een procentuele score berekend op basis van de best 
geklasseerde schutter. Een winnende schutter in NC wordt dus niet weerhouden. 
Vb: Winnaar =93/100. Dit wordt 100%. Een score van 89/100 wordt 89/93*100 % = 95.70%. 

 
3.  In een volgende tabel worden alle scores gerangschikt van hoog naar laag. 
 



4.  Voorts wordt een gemiddelde berekend op basis van de helft van de maximum mogelijke scores. 
Indien een schutter over minder resultaten beschikt, dan wordt het gemiddelde berekend over de 
aanwezige resultaten. 
Voorbeeld : in de tabel van 2023 heeft men maximaal 15 mogelijke scores. Dit aantal wordt dus 
gedeeld door twee en naar beneden afgerond. In 2023 worden dus maximaal 7 scores in 
aanmerking genomen. 

5. Voor het toewijzen van de categorieën A, B en C zal er gekeken worden naar het gemiddelde 
berekend in punt 4. Categorie A vanaf 90.00%, categorie B vanaf 80.00% tot 89.99, categorie C 
minder dan 80.00%  

6.  Schutters die minder dan 3 wedstrijden hebben betwist, voor het eerst deelnemen aan een 
federatiewedstrijd of niet aangesloten zijn bij VSK of URSTBf, worden ingedeeld in de categorie NC 
(Not Classified).  

7. Niet afgewerkte wedstrijden worden niet weerhouden in de tabel voor bepaling categorieën 
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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