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Artikel 1: Schietwedstrijden 
 
1.1  Het reglement schietwedstrijden is van toepassing op alle schietwedstrijden, die 

plaatsvinden tijdens de evenementen van het Gilde Sint Oswaldus Stokkum. 
 
1.2  Onder de schietwedstrijden vallen: 

- Koningschieten  
- Jeugd Koningschieten 
- Schietwedstrijden  
- Kruisboog schieten 
- Luchtgeweer schieten 

 
Artikel 2: Wedstrijdleiding 
 
2.1  De wedstrijdleiding van de schietwedstrijden is in handen van de voorzitter van de 

Schietcommissie (schietmeester) of diens plaatsvervanger. 
 

2.2  Bij elk wedstrijd onderdeel worden één of meerdere baancommissarissen 

aangewezen. Een baancommissaris is verantwoordelijk voor het 
betreffende wedstrijd onderdeel.  

 
2.3  Het aantal benodigde helpers wordt in het voortraject besproken met de 

schietcommissie. 
De helpers moeten minimaal 18 jaar oud zijn. Voorafgaande aan de wedstrijd 
krijgen de helpers een instructie van de baancommissaris. De helpers tekenen 
een presentielijst, waarmee ze aangeven dat ze op de hoogte zijn van hun taak 
tijdens de wedstrijden. 

 
De helpers dragen een hesje. 

 
Artikel 3: Algemene voorwaarden 
 
3.1  De vereniging zorgt er voor dat alle vergunningen en regelgeving 

voor de schietwedstrijden in orde zijn. Te denken valt aan: 
- wapenvergunning 
- Wet Wapens en Munitie (inclusief Circulaire Wapens en Munitie) 
- Passage over traditioneel schieten in het Activiteitenbesluit 
- Gemeentelijke vergunningen 
- Politie verordeningen 

 
3.2  De vergunningen die nodig zijn om de schietwedstrijden te mogen organiseren, 

dienen 14 dagen voor aanvang van de schietwedstrijden ter controle te worden 
aangeboden aan de schietcommissie. Tijdens de schietwedstrijden dienen de 
vergunningen aanwezig te zijn op het wedstrijd terrein. 

 
3.3  De persoon die als geweerlader voor een vuurwapen is aangesteld door de 

organiserende vereniging, dient in het bezit te zijn van een verlof 
welke hem machtigt het gebruikte wapen voorhanden te hebben. Hij dient dit 
verlof bij zich te dragen. 

 
3.4  De schutters die deelnemen aan wedstrijden waarbij vuurwapens gebruikt 

worden, moeten voldoen aan de regels die gesteld zijn in de wet Wapens en 
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Munitie en de Circulaire wapens en munitie. Hun naam, woonplaats, vereniging 
en ID nummer worden genoteerd op een lijst. Zij dienen het ID bewijs, rijbewijs of 
paspoort bij zich te dragen tijdens de wedstrijd. 
 

Artikel 4: Het schietterrein 
 
4.1  Het schietterrein mag alleen worden betreden door de leden van de schiet 

commissie, de helpers en de deelnemende schutter. Op het moment dat  
de schutter niet aan de beurt is om te schieten, verlaat hij het 
schietterrein / de baan. 
 

4.2  Binnen de omheining van het schietterrein is het verboden om alcohol houdende 
drank te nuttigen en/of bij zich te hebben. 
 

4.3  Mobiele telefoons dienen uitgeschakeld te zijn tijdens het schieten 
 
Artikel 5: de wapens 
 
5.1  De wapens (geweren en bogen) moeten in goede staat van onderhoud verkeren. 
 
5.2  Tijdens het transport van de wapens van en naar het schietterrein, dienen de 

wapens volgens de wettelijke regels beschermd te zijn: 
- luchtgeweren zijn opgeborgen in een foedraal. 
- kruisbogen zijn voorzien van een peesbeschermer. 
 

Artikel 6: De schutter 
 
6.1  Iedere schutter wordt geacht op de hoogte te zijn van de inhoud van de 

wedstrijdreglementen en andere relevante voorschriften. Alle schutters dienen 
zich aan de daarin gestelde regels te houden. 
 

6.2   Om zelfstandig aan de schietwedstrijden deel te mogen nemen dient de schutter 
de leeftijd van 16 jaar te hebben bereikt. 
 

6.3  Bij het luchtgeweer schieten, mogen schutters tot en met 15 jaar deelnemen, 
onder begeleiding van een volwassene. 

 
6.4  Deelnemers die in kennelijke staat van dronkenschap verkeren, worden door de 

baancommissaris niet toegelaten tot de baan / het schietterrein en kunnen derhalve 
niet deelnemen. 

 
Artikel 7 onvoorziene gevallen 

   
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van het Gilde Sint 
Oswaldus Stokkum. 


