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Reglement sectiebekerwedstrijd 

ingaande 1 mei 2012         

  

1. De wedstrijd om de sectiebeker bestaat uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel wordt 
berekend naar aanleiding van de opkomst van de sectieleden met de 
ledenvergaderingen, kermisdagen, schuttersfeest, concours(en) en overige evenementen. 
Het tweede onderdeel wordt berekend naar aanleiding van de deelname van een sectie 
aan het lepel schieten tijdens de jaarlijkse schietwedstrijden in mei/juni, het lepel schieten 
tijdens het schuttersfeest, het vogelschieten op de zondag tijdens schuttersfeest en de 
maandag tijdens de kermis. 

2. Bij het eerste onderdeel wordt voorafgaand aan een rondgang de sectielijst door de 
officier van de sectie opgehaald bij de commandant of een waarnemend bestuurslid. De 
officier draagt zorg voor een correcte invulling van voornoemde sectielijst. Zodra de 
commandant aangeeft dat er aangetreden dient te worden voor de rondgang, zorgt de 
officier er voor dat de sectielijst direct bij de commandant dan wel het waarnemende 
bestuurslid wordt ingeleverd.  

3. Bij opkomst met de kermisdagen, het schuttersfeest en het concours van een sectielid, 
wordt dit per opkomst dag met één punt per persoon gewaardeerd. De opkomstdagen zijn 
de zaterdag en zondag tijdens het schuttersfeest, de gildeavond, de concoursdag(en), 
uitwisselingen met andere verenigingen en de zondag, maandag en dinsdag tijdens de 
kermis. De opkomst tijdens de twee ledenvergadering wordt ook met een punt 
gewaardeerd.  

4. Op de sectielijst wordt enkel door middel van een kruis aangegeven of het betreffende 
sectielid voorafgaand aan de rondgang in persoon aanwezig is om deel te nemen aan de 
rondgang. Indien een sectie lid aanwezig is, wordt dit met één punt beloond. Hierbij geldt 
dat het totaal aantal leden van een sectie dat aanwezig is geweest tijdens de meetellende 
opkomstdagen, wordt gedeeld door het totaal aantal sectieleden en vermenigvuldigd met 
het aantal opkomstdagen maal 2. De uitkomst hiervan vormt het uiteindelijk aantal punten 
wat een sectie krijgt voor het onderdeel opkomst. 

5. Bij de berekening van het tweede onderdeel wordt met name rekening gehouden met het 
feit hoeveel punten worden behaald tijdens het lepel-schieten in de maanden mei/juni en 
tijdens het schuttersfeest. De schietcommissie levert de lijst aan waaruit opgemaakt kan 
worden hoeveel punten elke deelnemer in totaal heeft gescoord. Voorts worden per sectie 
de beste 5 resultaten opgeteld. De sectie die daardoor de meeste punten heeft behaald 
krijgt hiervoor 10 punten extra, de sectie die als tweede is geëindigd krijgt 8 punten extra 
gevolgd door 6,4,2 en 1 punt extra voor de opvolgend geklasseerde secties. 
Daarnaast krijgt de sectie waarbinnen een koningstitel valt 2 punten bijtelling. Behaalt de 
koning op een concours een prijs tijdens het vogelschieten dan krijgt de sectie 1 punt 
bijtelling.   

6. Indien zich problemen voordoen waarin dit reglement niet voorziet, wordt door het 
dagelijks bestuur een beslissing genomen. 

 

 

 

 

 



 


