Groninger Schutters Bond

Huishoudelijk Reglement
Groninger Schutters Bond
Opgericht 11 januari 1968 te Spijk

Groninger Schutters Bond
Inhoudsopgave:
Onderwerp:

Bladzijde:

Artikel 1
Artikel 2

Het doel
Taken bestuursleden

3

Artikel 2
Artikel 3

Taken bestuursleden
Algemeen reglement

Artikel 4

Algemene wedstrijdbepalingen

Artikel 5
Artikel 5a
Artikel 6

Klasse-indeling geweer
Klasse-indeling 5 meter verenigingen
Teamindeling

Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9

Miniconcours
Klasse-indeling pistool
Wedstrijdbepalingen pistoolschieten

8

Artikel 10

Reglementen

9

Artikel 11
Artikel 12
Artikel 13
Artikel 14
Artikel 15

Prijswinnaars
Bijzondere bepalingen

10

Bijlage 1

Eisen wapens

11

Bijlage 2

GSB Stander

12

Bijlage 3

Versie informatie

Lid 1 - 2
Lid 3 - 5

4
5-6
7

7

13

De Groninger Schutters Bond staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Groningen onder inschrijfnummer 40025147.
Bank: ABN-Amro te Delfzijl. Rekeningnummer: 42.12.65.698
www.groningerschuttersbond.nl
Huishoudelijk Reglement GSB. Versie 1.2
Pagina 2 van 15

Groninger Schutters Bond
De Groninger Schutters Bond is aangesloten bij de Kamer van Koophandel en
Fabrieken te Groningen onder inschrijfnummer V 025147 en statutair notarieel
bekrachtigd op 19 maart 1984 te Uithuizen door Mr. H. van der Veen.
Artikel 1

Het Doel

Lid 1

Het samenstellen van wedstrijdbepalingen en reglementen in overleg
met de aangesloten verenigingen.

Lid 2

Het organiseren en regelen van wedstrijden in overleg met de
aangesloten verenigingen.

Artikel 2

Taken bestuursleden

Lid 1

De voorzitter:
- belegt de vergaderingen,
- open, leidt, schorst en sluit de vergadering,
- tekent de goedgekeurde notulen,
- is contactpersoon algemene zaken,
- doet mededelingen aan de secretaris als hij verhinderd is zijn functie
waar te nemen.

Lid 2

De secretaris:
De secretaris houdt de notulen van de vergadering bij. De notulen
worden, na goedkeuring door de vergadering, door de voorzitter en de
secretaris ondertekend.
De secretaris voert namens de GSB alle briefwisselingen, houd
daarvan afschrift en bewaart alle op de GSB betrekking hebbende
bescheiden en notulen in een behoorlijk geordend archief.
Alle stukken vanwege de GSB tot openbare autoriteiten en alle andere
stukken van belangrijke aard worden ondertekend door de voorzitter en
de secretaris of door het gehele bestuur.
De secretaris draagt zorg dat de van het bestuur uitgaande
mededelingen ter kennis aan de leden worden gebracht.
Hij/zij brengt op de algemene ledenvergadering een jaarverslag uit
betreffende het afgelopen jaar.
De secretaris nodigt de leden uit voor een vergadering middels een
convocatiebiljet.
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Groninger Schutters Bond
Lid 3

De penningmeester:
Alle ontvangsten en uitgaven de GSB betreffende geschieden door de
penningmeester, die daarvan boek houdt.
Hij/zij is verplicht aan het bestuur en aan een financiële commissie alle
opgevraagde inlichtingen te verstrekken en inzage van de boeken toe
te staan.
Op de algemene ledenvergadering brengt hij/zij een jaarverslag uit over
het afgelopen jaar.
De penningmeester zorgt voor de inning van de contributie en verdere
gelden en geeft bij weigering van betaling daarvan onmiddellijk kennis
aan de voorzitter, die daarop desgewenst een vergadering bijeen zal
roepen.
Op de algemene ledenvergadering wordt door één de
kascommissieleden verslag uitgebracht van het financiële beleid van de
penningmeester.
In afwijking op art. 15 lid 3 van de statuten, bestaat de kascommissie uit
2 leden en 1 reservelid.

Lid 4

De leden van het bestuur:
Elk bestuurslid is voor de onder zijn/haar berusting zijnde bescheiden
persoonlijk aansprakelijk, tenzij hij/zij zich op overmacht kan beroepen,
een en ander ter beoordeling van het bestuur.

Lid 5

Rooster van aftreden:
Ieder jaar treden enige bestuursleden af volgens onderstaand rooster:
Eerste jaar :
de voorzitter en 1 lid;
Tweede jaar :
de secretaris en 1 lid;
Derde jaar :
de penningmeester;
Vierde jaar :
als eerste jaar;
Vijfde jaar :
als tweede jaar, etc.

Artikel 3

Algemeen reglement

Lid 1

Onkosten, gemaakt door het bestuur ten behoeve van de bond, worden
uit de kas vergoed.

Lid 2

Alle leden worden geacht, de statuten en het huishoudelijk reglement te
kennen en zich daaraan te houden.

Lid 3

Besluiten van het bestuur, genomen op grond van het huishoudelijk
reglement van de GSB zijn bindend voor alle leden.

Lid 4

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
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Groninger Schutters Bond
Artikel 4

Algemene wedstrijdbepalingen

Lid 1

De afstand waarop geschoten wordt is vanaf standplaats tot de kaart,
10 meter, dit geld ook voor de 5 meter verenigingen die mee doen aan
een concours/toernooi.

Lid 2

De hoogte van de kaart (gemeten vanuit het middelste rozet) moet 1
meter en 50 centimeter bedragen.

Lid 3

Het gebruik van eigen en verenigingswapen en kogels (kaliber 4,5 mm)
is toegestaan. Het wapen dient te voldoen aan de navolgende eisen:
Alle typen enkelschots geweren, welke normaal in de handel
verkrijgbaar zijn, werkend op samengeperste lucht of CO2, welke
voldoen aan de in bijlage 1 vermelde specificaties en aan de hierna
genoemde eisen zijn toegestaan.
Het maximum gewicht bedraagt 5500 gram.
Duimgat, duimrust, handsteun, palmsteun, waterpas en handstop zijn
niet toegestaan evenmin als anderszins op of aan het wapen
aangebrachte beugels, riemen, steunen en dergelijke.
Correctielenzen mogen niet aan het wapen, in de diopter, etc. worden
toegepast, evenmin als telescopen. M.u.v. het diopter glashouder.

DE GLASHOUDER

Het is de schut(s)ter toegestaan zelf wel correctielenzen te dragen.
Balanceergewichten,
met
uitzondering
van
concentrische
loopverzwaringen, zijn niet toegestaan.
Lid 4

Er moet volkomen vrijstaand worden geschoten, zowel bij
vriendschappelijke als bij team- of prestatieschietwedstrijden.

Lid 5

In overleg met het bestuur van de vereniging kan een schutter
ingedeeld worden in de ondersteunende klasse. Dit wordt door middel
van de aanduiding van de klasse op de schutterspas van de betrokkene
vermeld. De GSB-stander blijft in gebruik als hulpmiddel bij het
vrijstaand schieten.

Lid 6

Een jeugdlid wordt senior lid wanneer hij/zij bij aanvang van het seizoen
de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.

Lid 7

Er wordt geschoten op kaarten met 5 rozetten, 1 schot in elk rozet. Op
normale wedstrijden wordt met 2 kaarten per deelnemend lid
geschoten. Er wordt geschoten in de "Z"-vorm, dus linksboven
beginnen. De afmeting van de kaart bedraagt 17 x 17 cm, elk rozet
heeft 6 ringen met een doorsnee van 52 mm.

Lid 8

Wanneer een schot afgaat, zonder de kaart raken, mag overgeschoten
worden. Er moeten dus 5 schoten in de kaart komen. Bij een splitschot
mag het schot dat binnen het rozet valt overgeschoten worden.
Wanneer 2 of meer schoten in 1 rozet komen telt het laagste schot. Een
kaart waar meer dan 5 schoten in voorkomen, wordt wel als geschoten
geacht, doch nietig verklaard.
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Groninger Schutters Bond
Lid 9

Bij algemene wedstrijden wordt in verschillende klassen geschoten
(artikel 5 en artikel 8). Het indelen in klassen geschiedt naar het
persoonlijk seizoen gemiddelde (opgave via de vereniging).
Het seizoen loopt van 1 september tot en met 1 mei.
Voor aanvang van het nieuwe seizoen wordt door de GSB een
overzicht aan alle aangesloten verenigingen verstrekt met de klassering
van alle GSB leden die het vorige seizoen minimaal drie kwartalen heeft
geschoten. Alle overige leden en nieuwe leden schieten automatisch in
de hoogste klasse. Indien een schut(s)ter zich heeft geklasseerd en het
volgende seizoen niet aan de minimum eis van drie kwartalen voldoet,
dan behoudt deze schut(s)ter nog 1 seizoen de reeds staande
klassering. Daarna vervalt de klassering.
De vereniging is verplicht de jaarlijsten in te leveren bij de GSB. Deze
lijsten dienen voorzien te zijn van: naam schut(s)ter, naam vereniging,
pasnummer en de scores. Deze lijsten dienen één maal per jaar
ingeleverd te worden en wel vóór 1 april.
Alle verenigingen zijn verplicht om één maal per jaar een ledenlijst bij
de GSB in te leveren met het aantal leden van de vereniging (o.a. voor
de verzekering).

Lid 10

Om in het bezit te komen van een schutterspas dient een aanvraag
door de vereniging voor een pas te worden ingediend bij de secretaris
van de GSB door middel van een inschrijfformulier (verkrijgbaar via de
website of het secretariaat). De volgende gegevens dienen te worden
verstrekt: naam, voornaam, adres, woonplaats, geboortedatum,
verenigingsnaam en het voorlopige gemiddelde geschoten op de
vereniging. Tevens dient een recente pasfoto te worden meegezonden.
Na ontvangst van deze gegevens bij de GSB wordt de pas aan de
secretaris van de betreffende vereniging gezonden.
Een deelnemer die niet in het bezit is van een geldige schutterspas, kan
nimmer deelnemen aan wedstrijden, georganiseerd onder auspiciën
van de GSB. Passen van leden die bedankt hebben als lid dienen
geretourneerd te worden aan de secretaris van de GSB.
Een schut(s)ter mag lid zijn van meerdere verenigingen. Dit wordt
kenbaar gemaakt op de schutterspas. Een schut(s)ter mag op
persoonlijke titel en in teamverband uitkomen voor 1 vereniging. De
schut(s)ter moet zelf een keuze maken voor welke vereniging hij/zij uit
wil komen.
Voor het GSB kampioenschap betekent dit dus eenmaal deelname.

Lid 11

Schutterspassen van geroyeerde leden moeten worden ingehouden en
worden opgestuurd naar de secretaris van de GSB.

Lid 12

Tijdens de wedstrijden mogen de wapens niet gericht worden in de
richting van het publiek. Eventuele ongevallen, veroorzaakt door
onachtzaamheid en/of onzorgvuldigheid van een schut(s)ter, geschiedt
voor risico van de schut(s)ter. De organiserende vereniging kan
daarvoor nimmer aansprakelijk gesteld worden.
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Groninger Schutters Bond
Artikel 5

Klasse-indeling geweer

Lid 1

Heren:
HS-klasse
H-klasse
A-klasse
B-klasse
C-klasse

:
:
:
:
:

114 t/m 120 punten.
108 t/m 113,99 punten.
103 t/m 107,99 punten.
94 t/m 102,99 punten.
0 t/m 93,99 punten.

Lid 2

Dames:
HS-klasse
H-klasse
A-klasse
B-klasse
C-klasse

:
:
:
:
:

114 t/m 120 punten.
108 t/m 113,99 punten.
103 t/m 107,99 punten.
94 t/m 102,99 punten.
0 t/m 93,99 punten.

Lid 3

Jeugd:
A-klasse
B-klasse

:
:

95 t/m 120 punten.
0 t/m 94,99 punten.

Lid 4

Ondersteunend:
1 klasse van 0 t/m 120 punten.

Lid 5

Voor het ondersteunend schieten moet gebruik worden gemaakt van
een standaard waarin in de bijlage een voorbeeld staat (bijlage 2). Van
de in de bijlage aangegeven afmetingen mag niet worden afgeweken.
Bij het gebruik van de standaard dient de minimale afstand van 10
meter gehandhaafd te worden. De standaard dient geheel vrij van steun
geplaatst te worden. Bij het gebruik van de standaard is het niet
toegestaan deze tijdens het schieten aan te raken. Voor
bovengenoemde standaard geldt dat het geweer met 1 hand moet
worden vastgehouden.

Lid 6

Indien dames en/of jeugdleden mee schieten in heren teams worden
deze ingedeeld naar de gemiddelden van de heren teams.

Artikel 5A
Lid 1
Artikel 6

Klasse-indeling 5 meter verenigingen
Idem als in artikel 5 en 8, alleen wordt dit achteraf bepaalt.
Teamindeling

Lid 1

Iedere schut(s)ter komt uit in de klasse waarin hij/zij is ingedeeld
conform de schutterspassen.

Lid 2

Een team bestaat uit 5 schut(s)ters.

Lid 3

Een team mag aangevuld worden met ten hoogste 2 schut(s)ters uit 1
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Groninger Schutters Bond
hogere klasse of met ten hoogste 2 schut(s)ters uit een lagere klasse.
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Groninger Schutters Bond
Artikel 7

Miniconcours

Lid 1

Een team bestaat uit alle deelnemende schut(s)ters van een vereniging.

Lid 2

Van de hoogste 8 deelnemers van dit team wordt het gemiddelde van
de vereniging berekend. Mochten er niet voldoende deelnemers zijn
dan kunnen ten hoogste de score van de laagste twee schut(s)ters
dubbel geteld worden. Minimale deelname aan een miniconcours is dus
6 personen. Er mag niet worden overgeschoten.

Artikel 8
Lid 1

Artikel 9

Klasse-indeling pistool
A-klasse
B-klasse
C-klasse

:

:
:

80 t/m 100 punten.
60 t/m 79,99 punten.
0 t/m 59,99 punten.

Wedstrijdbepalingen pistoolschieten

Lid 1

De afstand waarop geschoten wordt is vanaf standplaats tot de kaart,
10 meter.

Lid 2

De hoogte van de kaart (gemeten vanuit het hart van de kaart) moet 1
meter en 50 centimeter bedragen.

Lid 3

Het gebruik van eigen en verenigingswapen en kogels (kaliber 4,5 mm)
is toegestaan. Alle typen enkelschots pistolen welke normaal in de
handel verkrijgbaar zijn, werkende op samengeperste lucht of CO2, met
een kaliber van 4,5 mm (.177") zijn toegestaan.

Lid 4

Er moet volkomen vrijstaand met 1 of met 2 hand(en) worden
geschoten. Het pistool wordt in de hand van de gestrekte linker- of
rechterarm gehouden. De schietarm / hand(en) mogen op geen enkele
manier ondersteund worden.

Lid 5

Er wordt geschoten op kaarten met 1 rozet en 10 ringen.
Per beurt worden er 2 kaarten geschoten, 5 schoten per kaart.

Lid 6

Wanneer een schot afgaat, zonder de kaart raken, mag overgeschoten
worden. Er moeten dus 5 schoten in de kaart komen. Bij een splitschot
mag het schot dat binnen het rozet valt overgeschoten worden. Een
kaart waar meer dan 5 schoten in voorkomen, wordt wel als geschoten
geacht, doch nietig verklaard.
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Groninger Schutters Bond
Artikel 10

Reglementen

Lid 1

Iedere deelnemer mag slechts in 1 team uitkomen, behalve wanneer
een vereniging niet meer leden telt om een laatste team samen te
stellen, mogen maximaal 2 leden van het voorlaatste team ingelast
worden, die tijdens de gaande wedstrijd het laagst geschoten hebben.
Men mag met zoveel teams deelnemen als men wil.

Lid 2

De puntentelling wordt gerekend naar de hoogst geraakte puntencirkel,
in twijfelgevallen wordt naar de hoogste waardering geteld
(schut(s)ters kant).

Lid 3

Wanneer zich men achter de banen begeeft of bevindt, dan dient men
de aanwijzingen op te volgen van de aanwezige baancommissarissen,
en dient men er op te letten dat andere, al aanwezige schut(s)ters, niet
worden gehinderd.
Tijdens het schieten mag men de baan verlaten voor een korte pauze,
doch moeten de kaarten gedurende de pauze ingeleverd worden bij de
telcommissie.
Het is de deelnemer beslist niet toegestaan het schotgat met enig
voorwerp te betasten.

Lid 4

Vervallen per 23-03-2011

Lid 5

Bij deelneming aan algemene wedstrijden moet men er rekening mee
houden dat de deelnemersformulieren ingevuld, uiterlijk 1 uur na
aanvang van de wedstrijdavond in het bezit van de organiserende
vereniging zijn.
Voorts doet men er goed aan voor aanvang van het concours contact
op te nemen met de organiserende vereniging in verband met
eventuele overbezetting op een bepaalde avond.

Lid 6

Een organiserende vereniging van een concours stelt zich verplicht alle
bij de GSB aangesloten verenigingen uit te nodigen.

Lid 7

De schut(s)ter heeft maximaal 30 minuten de tijd om zijn of haar
kaarten te schieten.

Lid 8

Het is niet toegestaan om voor of tijdens het schieten alcohol te
nuttigen. Dit is voor eigen verantwoordelijkheid van de schut(s)ter.
Indien toch alcohol genuttigd wordt, vervalt alle aansprakelijkheid op de
verzekering.
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Artikel 11

Prijswinnaars

Lid 1

Het team dat in zijn klasse het hoogste aantal punten behaalt is winnaar
van de 1e prijs, vervolgens naar beneden gaande, de 2e en verdere
prijzen, ongeacht van welke vereniging het team lid is.
Bij eventueel gelijk aantal punten beslist: het team dat de meeste 12-en
heeft geschoten, vervolgens 11-en, etc.
Mocht hiermee geen beslissing komen dan beslist het lot.

Lid 2

Eventuele prijzen voor de hoogste heren, dames of jeugd schutter zijn
onafhankelijk van de klasse waarin de schut(s)ter heeft deelgenomen.

Lid 3

Bij een miniconcours geldt het gemiddelde van de hoogste 8 schutters
van 1 vereniging. De vereniging met het hoogste gemiddelde is winnaar
van de 1e prijs, vervolgens naar beneden gaande, de 2e en verdere
prijzen. Bij eventueel gelijk aantal punten beslist: de vereniging dat de
meeste 12-en heeft geschoten, vervolgens 11-en, etc.
Mocht hiermee geen beslissing komen dan beslist het lot.

Artikel 12

Bijzondere bepalingen

Lid 1

Voor bijzondere gelegenheden kunnen afwijkende reglementen
vastgesteld worden.

Lid 2

Wanneer bij een concours of toernooi afgeweken wordt van dit GSB
reglement, dan dienen de afwijkende regels op de uitnodiging vermeld
te worden.

Artikel 13

Indien de commissies, bedoeld in artikel 7 lid 2a van de statuten,
ontbreken dan treed het GSB bestuur in plaats van de bedoelde
commissies.

Artikel 14

Bij deze vervallen alle voorgaande reglementen en bepalingen.

Artikel 15

Bij eventuele geschillen kan er een arbitragecommissie worden
benoemd. De beide partijen benoemen 2 personen. De afgevaardigden
brengen tezamen 1 stem uit.
Aldus opgemaakt te Appingedam.
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid
Lid

:
:
:
:
:

M. Cramer
R.M. Bijlholt
H.West
C. Nienhuis
K. Ten Hove
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Groninger Schutters Bond
Bijlage 1

Eisen wapens

Afmetingen C, D, E, F en J, zijn gemeten vanaf de hartlijn van de loop.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O

Lengte van de korreltunnel
50 mm
Hoogte van de korreltunnel
25 mm
Maximale afstand vanaf de hartlijn van de loop tot aan 60 mm
het midden van de korreltunnel
Laagste punt van de trekkerbeugel
90 mm
Laagste punt van de pistoolgreep
160 mm
Laagste punt kolf of uiterste punt kolfplaat (wanneer
220 mm
deze in de laagste positie staat)
Diepte van de kolfplaat
20 mm
Hoogte van de kolfplaat
153 mm
Dikte van de lade
60 mm
Maximale afstand van het wangstuk gemeten vanuit de 40 mm
hartlijn van de loop
Verschil van de kolfplaat links of rechts parallel naar de 15 mm
hartlijn van de loop
Trekkerdruk
Vrij
Gewicht inclusief richtmiddelen
5500 gram
De korreltunnel mag niet voor de loop uitsteken
Totale lengte van het luchtgeweer systeem
850 mm
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Groninger Schutters Bond
Bijlage 2

GSB stander
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