HET NATIONAAL KAMPIOENSCHAP VOOR DE
EEUWIGDURENDE SCHAAL KONING ALBERT I.
a)Algemeenheden
Jaarlijks zal er tussen de in regel zijnde maatschappijen een wedstrijd worden
ingericht met pelotons van 5 schutters. Het aantal deelnemende pelotons per
maatschappij is onbeperkt.
Elke schutter kan echter, per jaar, maar eenmaal deelnemen aan dit
kampioenschap, met de maatschappij waarvan hij een geldige bondskaart bezit.
Het kampioenschap wordt betwist per sector. De overwinnaars van elke sector
zullen de inrichters zijn van dit kampioenschap het volgende jaar.
Mocht een winnende maatschappij de inrichting niet aanvaarden, dan zal ze
worden toevertrouwd aan de 2de gerangschikte en zo verder.
Dit kampioenschap zal in iedere sector ingericht worden vanaf 15 april en zal
eindigen uiterlijk op 15 augustus. De finale tussen de 5 sectoroverwinnaars en
de 5 ploegen die zich via de sectorafkamping met de dagwinnaars wisten te
plaatsen heeft plaats op het terrein van de maatschappij die het vorige jaar
eindoverwinnaar werd, en wel op de 3de zondag van september.
b.Deelnemingsvoorwaarden
Een inschrijvingsformulier zal door het secretariaat-generaal worden
toegestuurd aan elke aangesloten maatschappij die in regel is met haar
verplichtingen tegenover de KNBBW.
Dit inschrijvingsformulier moet uiterlijk tegen 1 april ondertekend worden
teruggestuurd naar de hoofdafgevaardigde van de sector.
Bovendien moet het deelnamegeld voor de namiddagschieting ook tegen
uiterlijk 1 april worden gestort op de rekening van de hoofdafgevaardigde. Geen
enkele inschrijving zal geldig zijn zonder betaling.
Na 1 april zal geen enkele inschrijving nog worden aanvaard, en zal een
ingeschreven maatschappij ook geen pelotons meer kunnen bijvoegen.
Eens de inschrijving gesloten, wordt de kalender opgesteld, zoveel mogelijk
rekeninghoudend met de dag en het uur door de maatschappij gekozen. De
toekenning van de schiftingsdag valt onder de bevoegdheid van de
hoofdafgevaardigde van de sector. Een sectorvergadering kan leiden tot een
onderling akkoord van de maatschappijen doch bij onenigheid zal de
hoofdafgevaardigde de eindbeslissing hierover nemen bij de samenstelling van
de kalender. De kalender wordt als dusdanig samengesteld dat het aantal
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deelnemende ploegen per schiftingsdag ongeveer evenredig is verdeeld,
uitzonderingen op deze regel zijn natuurlijk wel mogelijk.
Iedere maatschappij moet met alle ploegen op dezelfde dag schieten teneinde
de afkamping eerlijk te laten verlopen en elke maatschappij op die manier
slechts 1 kans heeft op een dagwinnaar, uitgezonderd bij gelijkheid van punten.
De inrichtende maatschappij is verplicht om met al haar pelotons op de eerste
dag van het kampioenschap te schieten
De definitieve kalender zal aan elke ingeschreven maatschappij worden
toegestuurd.
Pelotons die verzuimen op de vastgestelde dag aanwezig te zijn, verliezen alle
rechten op deelname, hun inschrijvingsgelden worden bovendien verbeurd
verklaard, maar ze kunnen hiervoor niet worden beboet.
Mocht het gebeuren dat één of meer pelotons om bepaalde redenen
(heirkracht!) verhinderd zijn zich aan te bieden, dan zullen zij de
verantwoordelijke
hoofdafgevaardigde
alsook
de
secretaris-generaal
onmiddellijk daarvan verwittigen. Indien de reden van afwezigheid door het
bestuur aangenomen wordt, zal hen een andere dag worden aangeduid,
evenwel zonder verdere verdaging. Is dit het geval dan kunnen zij enkel nog
voor de titel sectorkampioen en de prijzen voor de plaatsen 2 en 3 schieten.
Worden zij dan sectorkampioen dan vervalt ook de dagwinnaar van dezelfde
maatschappij.
Er zal van elke deelnemende schutter een geldige bondskaart geëist worden.
Een schutter die niet in het bezit is van een geldige bondskaart zal niet worden
toegelaten.
De kamping zal beëindigd zijn vóór de aanvang van de publieke schieting in de
namiddag. Iedere kamping moet worden gevolgd door een publieke
namiddagschieting, verplichte modelschieting van de KNBBW.
Alle
deelnemers
aan
het
kampioenschap
zijn
verplicht
vóór
de
namiddagschieting de inleg te betalen voor 2 wippen. Beschikt de inrichtende
maatschappij over meer dan 2 wippen, dan is de deelname vrij voor de andere
wippen, maar op elke wip moet de modelschieting van de KNBBW worden
gegeven. Indien de totale daginleg belastbaar zou zijn door de Belgische
Staat, moeten de verschuldigde belastingen worden gedragen door de
inrichtende maatschappij, zodanig dat de KNBBW hiervoor nooit in gebreke kan
worden gesteld. De taksen kunnen door de maatschappij worden doorgerekend
aan de deelnemers.
De inleg voor deze namiddagschieting moet samen met het pijlrapersgeld van
de voormiddag (0,25 EURO per schutter) plus de kostprijs van de geschoten
kampvogels (30 eurocent) worden betaald aan de inrichtende maatschappij
onmiddellijk na de kamping. Indien een schutter onmogelijk kan deelnemen aan
de namiddagschieting, kan hij zich laten vervangen door een ander lid van
zijn maatschappij (zie bondskaart) die dezelfde dag niet aan de kamping heeft
deelgenomen.
De samenstelling van de deelnemende ploegen is beperkt volgens de volgende
maatregel: onder de 5 schutters van de ploeg mag maximaal 1 schutter zijn die
een andere nationaliteit heeft dan de Belgische. Deze niet-Belg kan wel
aanspraak maken op een persoonlijke prijs maar niet op deelname aan het
individuele VLAS-kampioenschap.
In toepassing van de beslissing van de Algemene Vergadering dd 16/10/2010
kunnen schutters die een bondskaart hebben in verschillende landen enkel
deelnemen aan het nationaal kampioenschap in het land waarvan ze de
nationaliteit hebben. Heeft men geen van de nationaliteiten of heeft men een
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dubbele nationaliteit van de landen waar men een bondskaart heeft dan mag
men kiezen in welk land men deelneemt aan het nationaal kampioenschap maar
deze keuze is wel onomkeerbaar (men kan niet jaarlijks wisselen).
Niet-Belgen met enkel een Belgische bondskaart kunnen uiteraard wel
deelnemen onder de voorwaarden zoals hierboven beschreven.
De bondsafgevaardigde van dienst heeft volmacht tijdens het kampioenschap.
c.Reglementen
§1)Elk peloton vormt een eenheid en zal op zichzelf kampen. De 5 schutters
zullen beurtelings, volgens rang van inschrijving, 10 schoten schieten, dit is
samen 50 schoten per peloton.
De wip zal voor elk peloton voorzien zijn van 5 hoogvogels, en 3 latten kleine
vogels, van gelijkaardige grootte en op één schot geplaatst.
De vogels moeten voorzien zijn van een kleine pluim en worden door de
KNBBW zelf geleverd om grootte en model uniform te houden voor alle
sectoren.
§2/De waarde van de vogels is vastgesteld als volgt:
hoge 4 punten, zijde 3 punten, kal 2 punten, kleine vogel 1 punt.
§3/Alle vogels vallende met één schot zijn geldig voor de aangeduide waarde,
behalve bij het breken van de wip. Bij het breken van de wip zal verder worden
geschoten op de andere wip.
Indien de inrichtende maatschappij slechts over één wip beschikt en indien de
breuk niet onmiddellijk kan worden hersteld, zal deze schieting worden
verschoven naar een latere datum. Indien dit het geval is zullen alle ploegen
van deze schiftingsdag moeten herschieten. In onderling overleg met hen zal
naar een geschikte datum worden gezocht.
§4/De deelnemers mogen geen proefschoten doen.
§5/Twee schutters mogen samen schieten. De geschoten punten tellen voor het
pelotonresultaat. Geen enkele van die twee schutters kan echter in aanmerking
komen voor een persoonlijke prijs.
§6/Een onvolledig peloton kan geldig schieten voor het algemeen klassement.
Geen enkele schutter van dit onvolledig peloton komt echter in aanmerking
voor een persoonlijke prijs.
§7/Een schutter, die aankomt als zijn peloton reeds meer dan één ronde
geschoten heeft, mag nog meeschieten in de aan gang zijnde ronde. Geen
enkele schutter van het peloton kan echter aanspraak maken op een
persoonlijke prijs.
§8/ Per sector worden 3 prijzen uitgereikt aan de ploegen die over alle
afkampingsdagen in volgorde de meeste punten schieten en dit ongeacht of ze
dagwinnaar zijn of niet. Bij gelijkheid van punten wordt de 1e zondag van
september gekampt volgens de onder punt 10 C § 10 en punt 10/e vastgelegde
voorwaarden.
§9/ Per sector zullen twee ploegen deelnemen aan het Belgisch
Kampioenschap:
A) De eerste deelnemer is de ploeg die over alle schiftingsdagen de meeste
punten heeft geschoten. Hebben meerdere ploegen een gelijk aantal
punten dan wordt er op de 1e zondag van september gekampt voor de
titel van sectorkampioen en deelname aan het Belgisch Kampioenschap.
De maatschappij van de ploeg die de titel sectorkampioen behaalt, mag
ook de afkamping van het sectorkampioenschap het volgende jaar
inrichten.
B) De tweede deelnemer wordt bepaald door het systeem van dagwinnaars:
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elke afkampingsdag zal de ploeg die deze dag de meeste punten schiet,
automatisch naar de sectorafkamping gaan die doorgaat de 1e zondag
van september. Deze dagwinnaars kampen dan tegen elkaar voor een
tweede plaats in het Belgisch Kampioenschap. De ploeg die als
dagwinnaar echter de meeste punten schiet over alle afkampingsdagen
zal automatisch sectorkampioen zijn en moet dus niet meer meekampen
met de andere dagwinnaars. Deze sectorkampioen zal in de afkamping
tussen de dagwinnaars ook niet vervangen worden door de ploeg die op
deze afkampingsdag het tweede meeste punten schoot (ook niet
wanneer er een gelijkheid aan punten is zoals besproken in punt A
zie
ook hieronder punt C §1)
C) Uitzonderlijke situaties:
§1 Schieten meerdere ploegen op een afkampingsdag een gelijk
aantal punten die de dagwinnaar als gevolg hebben, dan gaan alle
ploegen ook naar de sectorfinale als dagwinnaar ongeacht het
aantal. Er kunnen dus ook meerdere ploegen van dezelfde
maatschappij in de sectorfinale zitten.
Is het zo dat op deze dag dan ook het meeste punten wordt
geschoten van alle afkampingsdagen dan kampen al deze ploegen
voor de titel van sectorkampioen de 1e zondag van september.
§2 Als er over verschillende afkampingsdagen toch meerdere ploegen
zijn die een gelijk aantal punten schieten en dit aantal geeft recht
op de titel sectorkampioen, dan kampen die ook voor de titel
sectorkampioen op de 1e zondag van september. De winnaar wordt
sectorkampioen maar de verliezers worden dan dagwinnaar van
hun afkampingsdag waardoor ze wel nog kunnen deelnemen aan
de afkamping tussen de dagwinnaars en zo nog aanspraak maken
op deelname aan het Belgisch Kampioenschap. Indien deze situatie
zich voordoet in een sector zullen de ploegen die zich in deze
situatie bevinden slechts 1 maal 10 ronden mogen schieten. Zij
loten mee met alle andere dagwinnaars en schieten dus tegelijk
voor de titel van sectorkampioen én voor een eventuele tweede
plaats in de finale van het Belgische Kampioenschap (de twee
ploegen schieten dus onderling voor de eerste plaats binnen de
sector ongeacht het aantal punten die de andere dagwinnaars
schieten én ze schieten tegelijkertijd ook tegen de andere
dagwinnaars indien zou blijken dat ze in hun onderlinge strijd
zouden verliezen maar dus nog in aanmerking komen voor de
tweede plaats op het Belgisch Kampioenschap).
§3 Wanneer een ploeg op een andere dag moet schieten dan voorzien
wegens heirkracht dan kunnen zij enkel dagwinnaar worden van de
dag waarop ze effectief schieten en dit dan nog op voorwaarde dat
een andere ploeg van hun maatschappij geen dagwinnaar is op de
dag waarop ze oorspronkelijk zouden schieten. Is dit het geval dan
kunnen zij enkel nog voor de titel sectorkampioen en de prijzen
voor de plaatsen 2 en 3 schieten. Worden zij dan sectorkampioen
dan vervalt ook de dagwinnaar van dezelfde maatschappij.
§10/De sectorfinale vindt plaats op de 1e zondag van september om 9u00
(indien nodig kan het beginuur vervroegd worden, dit is de bevoegdheid van de
hoofdafgevaardigde van de betreffende sector). Hieraan mogen alle ploegen
deelnemen die voldoen aan de voorwaarden zoals onder punt 8/ en 9/
opgesomd.
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Indien er gekampt wordt voor zowel de sectorkampioen, als voor de plaatsen 2
en 3, als door de dagwinnaars voor een tweede plaats op het Belgisch
Kampioenschap dan zal elke ploeg slechts recht hebben op 1 maal 10 ronden
naar een volle wip. Het resultaat van deze 10 ronden geldt voor elke mogelijk
afkamping die ze zullen moeten schieten.
De afkamping gebeurt volgens de in punt 10 d1 vastgelegde voorwaarden. De
volgorde van schieten zal worden geloot onder de bevoegdheid van de
hoofdafgevaardigde.
§11/Verder zijn alle gewone reglementen van de KNBBW van toepassing.
§12/Elke onregelmatigheid of bedrog vastgesteld ten laste van een schutter of
een peloton zal, na nauwkeurig onderzoek, de uitsluiting tot gevolg hebben,
met verbeurdverklaring van het inschrijvingsgeld en de eventueel behaalde
prijzen. In geval van herhaling wordt de maatschappij geschrapt uit de lijst der
aangesloten maatschappijen.
§13/Op een kampioenschapsdag zien de beschrijven in de namiddag er uit als
volgt:
op 2 of meer wippen staan per wip: 2 hogen van 10 euro, 4 zijden van 7
euro, 4 kallen van 4 euro, 36 vogels van 3 euro, 10 vogels van 3 euro gratis op
wip 1 en 2 geschonken door de KNBBW. Inleg per wip bedraagt 3,5 euro
(jeugdschutters t.e.m. 14 jaar betalen de halve inleg waarbij er per twee
jeugdschutters 1 vogel per wip wordt ingevuld). De schieting is berekend op 56
schutters. Per meerschutter wordt per wip 1 vogel van 3 euro ingevuld.
op 1 wip: 2 hogen van 10 euro, 4 zijden van 7 euro, 4 kallen van 4 euro, 45
vogels van 3 euro. De inleg bedraagt 5 euro (jeugdschutters betalen de
volledige inleg). De schieting is berekend op 50 schutters. Per 2 meerschutters
worden 3 vogels van 3 euro ingevuld.
Er mag een tombola ingericht worden ten voordele van de inrichtende
maatschappij, mits toelating van de overheid.

d. Prijzen
d1-Sectorprijzen.
De 5 schutters behorend tot het 1ste, 2de en 3de gerangschikte peloton zullen
volgens de door hen behaalde plaats een mooie en waardevolle prijs
ontvangen. De plaatsen worden verdeeld volgens de onder punt 10 c §8/
vastgelegde voorwaarden.
De afkamping gebeurd over 10 ronden. Indien er een nieuwe herkamping nodig
zou zijn, gaat deze over 5 ronden, maar er wordt niet opnieuw geloot voor de
schietbeurt. De pelotons die moeten kampen, zijn verplicht stipt aanwezig te
zijn, zoniet nemen ze geen deel aan de loting en verliezen ze het recht op
kampen.
De maatschappij waartoe de winnaars behoren ontvangt een erediploma.
d2-Persoonlijke prijzen.
Persoonlijke prijzen worden toegekend aan de deelnemers die persoonlijk het
hoogst aantal punten hebben geschoten (hoge + kleine samengevoegd) en die
niet behoren tot een peloton dat een sectorprijs heeft. Het jaarlijks totaal
persoonlijke prijzen wordt bepaald door de secretaris generaal en aan iedere
sector toegewezen in verhouding tot de ingeschreven pelotons.
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Elke persoonlijke prijs bestaat uit een mooie en waardevolle herinnering met
het bondswapen.
Een eventuele kamping voor persoonlijke prijzen heeft ook plaats op het terrein
van de inrichtende maatschappij op de 1ste zondag van september, met om
10.00 uur de loting voor de schietbeurt. Deze afkamping gebeurt individueel in
5 schoten naar een volle wip waarbij men maximaal 1 punt per schot behalen.
Daarna afvalling ronde per ronde met 1 vogel af deze onmiddellijk terug op de
wip te plaatsen.
Een schutter die aan deze kamping voor persoonlijke prijzen moet deelnemen,
kan zich in geen geval laten vervangen. Hij moet bovendien stipt op het
aangeduide uur aanwezig zijn, zoniet neemt hij geen deel aan de beurtloting en
verliest hij het recht op kampen.
Schutters die een Belgische bondskaart hebben maar geen Belgische
nationaliteit hebben én meeschieten met een geldig ingeschreven ploeg maken
wel kans op een persoonlijke prijs maar kunnen niet in aanmerking komen voor
een plaats in het individuele kampioenschap.
e.Finale
De finale tussen de 5 sectoroverwinnaars, aangevuld met de winnaars van de
sectorfinales tussen de dagwinnaars, heeft plaats op het terrein van de
maatschappij die het vorige jaar eindwinnaar werd, en dit op de 3de zondag
van september om 09.00 uur.
Deze kamping gebeurt onder dezelfde voorwaarden als de eventuele
herkamping voor de sectorprijzen: Elke ploeg schiet 10 ronden naar een volle
wip (4, 3, 2 en 1 punt, alles wat valt telt). Bij eventuele gelijkheid van punten
wordt enkel gekampt voor de eerste plaats en dit steeds over 5 ronden zolang
het puntentotaal gelijk blijft.
Bij gelijkheid van punten voor de tweede en derde plaats wordt eerst gekeken
naar het meest geschoten punten in de hoogvogels (de ploeg met de meeste
punten in de hoogvogels primeert) en indien dit ook gelijk is dan primeert de
ploeg die in het minst aantal schoten zijn puntentotaal heeft behaald.
Indien vóór de finale een schutter moet worden vervangen, als gevolg van
sterfgeval of ziekte (doktersattest!) moet de hoofdafgevaardigde van zijn
sector, minstens 5 dagen vóór de finale (of zo snel mogelijk wanneer het
binnen de 5 dagen voor de afkamping voorvalt), daarvan verwittigd worden.
Die verwittigt op zijn beurt de secretaris-generaal. Er zal worden geloot tussen
alle schutters van de maatschappij die deelgenomen hebben aan het
kampioenschap, ook al hebben ze een persoonlijke prijs geschoten.
De overwinnaars ontvangen, naast hun sectorprijs, ook nog een medaille van
de KNBBW.
De maatschappij waartoe de eindwinnaars behoren ontvangt een erediploma.
De eeuwigdurende schaal Koning Albert I zal gedurende één jaar op het
gemeentehuis
worden
tentoongesteld.
De
maatschappij
van
de
eindoverwinnaars
en
het
gemeentebestuur
dragen
de
volle
verantwoordelijkheid voor deze unieke en waardevolle kunstschat. De
verzekeringswaarde wordt bepaald op 50.000 EURO.
Na de finale worden de kampioenen gehuldigd in het bijzijn van een
afvaardiging van het gemeentebestuur.
In de namiddag zal een bondsschieting plaatshebben, die zal aanvangen om
14.00 uur en eindigen om 19.00 uur. De finaleploegen zijn verplicht de inleg te
betalen voor deze toegevoegde bondsschieting. Is één van deze schutters
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verhinderd voor de namiddagschieting dan mag deze niet worden vervangen
door iemand anders.
Er mag een tombola ingericht worden ten voordele van de inrichtende
maatschappij, mits toelating van de overheid.
f.Vervangingen bij heirkracht
Een schutter kan zich bij deze afkamping niet laten vervangen, behalve bij
sterfgeval of ziekte (doktersattest verplicht!). Om deze vervanging toe te laten
moet de hoofdafgevaardigde minstens 5 dagen vooraf hiervan op de hoogte
gebracht worden (of zo snel mogelijk wanneer het binnen de 5 dagen voor de
afkamping voorvalt). Die waarschuwt op zijn beurt de secretaris-generaal. Er
zal dan worden geloot onder alle leden van de betrokken maatschappij die
deelgenomen hebben aan het kampioenschap.
Neemt de maatschappij maar met 1 ploeg deel aan het kampioenschap dan
moet men aan de hoofdafgevaardigde bij inschrijving de naam doorgeven van
de schutter die eventueel een schutter moet vervangen bij heirkracht. Kan deze
schutter ook niet deelnemen of heeft men geen vervanger doorgegeven, dan
moet de ploeg met 4 schutters schieten.
Als een ploeg zich zou kwalificeren voor de finale van het Belgisch
Kampioenschap met een vervanger dan zal het de vervanger zijn die ook op de
finale zal schieten. De vervangen schutter kan dus zijn plaats niet meer
innemen.

11/INDIVIDUEEL KAMPIOENSCHAP
11.1 Heren
a)Schiftingen
Per sector gaan de 5 schutters die de meeste punten hebben behaald tijdens de
sectorschiftingen van het nationaal ploegenkampioenschap en die geen prijs
hebben met hun peloton (1ste, 2de of 3de) naar de finale. De 6de schutter in
de stand wordt als reserve aangeduid.
Bij gelijkheid van punten in de sector wordt er afgekampt op de 1ste zondag
van september (dezelfde zondag van de sectorfinale) in de maatschappij van
het sectorkampioenschap. De afkamping gebeurt zoals de finale met een
afvallingssysteem beschreven onder punt 11.1 b)
De schutters die moeten afkampen zijn verplicht op het aangeduide uur
aanwezig te zijn op de loting voor de schietbeurt, zoniet verliezen zij het recht
op kampen.
Schutters die een Belgische bondskaart hebben maar geen Belgische
nationaliteit hebben én meeschieten met een geldig ingeschreven ploeg maken
geen kans op deelname aan het individueel kampioenschap.
b)Finale
De finale heeft plaats op de 3de zondag van september op het terrein van de
maatschappij die op deze zondag de finale inricht van de Eeuwigdurende Schaal
Koning Albert I.
Na controle van de identiteitskaart en bondskaart worden de deelnemers
(maximum 25) ingeschreven in de volgorde van de sectoren, 1ste, 2de, enz. De
volgorde van schieten wordt bepaald door de sector waarin de finale
plaatsvindt. De schutters van deze sector zullen starten en gevolgd worden
door de andere sectoren volgend op deze sector. Bij afwezigheid van één van
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de vijf sectorfinalisten wordt hij vervangen door de aanwezige reserve van
dezelfde sector. Aanvang van de finale start na het individueel kampioenschap
van de dames en deze staat onder toezicht van de afgevaardigden van de
K.N.B.B.W. De deelnemers moeten zich voorzien van twee pijlen en deze beide
gebruiken. De deelnemers zijn verplicht de inleg te betalen voor de
bondsschieting in de namiddag.
De finale gaat als volgt:
- In de 1ste ronde, heeft iedere deelnemer 5 schoten (ronde per ronde)
- Alle geschoten vogels geven recht op 1 punt (hoogvogels, kleine vogels,
meerdere vogels in één schot).
- 5 lege spillen 5 vogels invullen.
- De schutters die in de 1ste ronde punten hebben geschoten krijgen in de
volgende ronde evenveel schoten als behaalde punten (ronde per ronde)
- Elke nieuwe ronde wordt geschoten in de volgorde van de loting van bij de
aanvang.
- Er zijn opeenvolgende ronden tot er een 3de, 2de en een overwinnaar is.
Prijzen: een waardevolle prijs voor de overwinnaar, de tweede en derde. Deze
worden uitgereikt op het volgende nationaal congres.
11.2 Dames
a)Schiftingen
Per sector gaan de 3 dames naar de finale die de meeste punten hebben
behaald tijdens de sectorschiftingen van het nationaal ploegenkampioenschap
en die geen prijs hebben met hun peloton (1ste, 2de of 3de) naar de finale. De
4e dame in de stand wordt als reserve aangeduid.
Bij gelijkheid van punten in de sector wordt er afgekampt op de 1ste zondag
van september (dezelfde zondag van de sectorfinale) in de maatschappij van
het sectorkampioenschap. De afkamping gebeurt zoals de finale met een
afvallingssysteem beschreven onder punt 11.2 b)
De dames die moeten afkampen zijn verplicht op het aangeduide uur aanwezig
te zijn op de loting voor de schietbeurt, zoniet verliezen zij het recht op
kampen.
Dames die een Belgische bondskaart hebben maar geen Belgische nationaliteit
hebben én meeschieten met een geldig ingeschreven ploeg maken geen kans
op deelname aan het individueel kampioenschap.
b)Finale
De finale heeft plaats op de 3de zondag van september op het terrein van de
maatschappij die op deze zondag de finale inricht van de Eeuwigdurende Schaal
Koning Albert I.
Het individueel kampioenschap wordt opgesplitst in twee aparte, evenwaardige
categorieën, een categorie heren en een categorie dames.
Na controle van de identiteitskaart en bondskaart worden de deelneemsters
(maximum 15) ingeschreven in de volgorde van de sectoren, 1ste, 2de, enz. De
volgorde van schieten wordt bepaald door de sector waarin de finale
plaatsvindt. De dames van deze sector zullen starten en gevolgd worden door
de andere sectoren volgend op deze sector. Bij afwezigheid van één van de drie
sectorfinalisten wordt zij vervangen door de aanwezige reserve van dezelfde
sector. Aanvang van de finale na de inschrijvingen en deze staat onder toezicht
van de afgevaardigden van de K.N.B.B.W. De deelnemers moeten zich voorzien
van twee pijlen en deze beide gebruiken. De deelneemsters zijn verplicht de
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inleg te betalen voor de bondsschieting in de namiddag.
De finale gaat als volgt:
- In de 1ste ronde, heeft iedere deelnemer 5 schoten (ronde per ronde)
- Alle geschoten vogels geven recht op 1 punt (hoogvogels, kleine vogels,
meerdere vogels in één schot).
- 5 lege spillen 5 vogels invullen.
- De dames die in de 1ste ronde punten hebben geschoten krijgen in de
volgende ronde evenveel schoten als behaalde punten (ronde per ronde)
- Elke nieuwe ronde wordt geschoten in de volgorde van de loting van bij de
aanvang.
- Er zijn opeenvolgende ronden tot er een 3de, 2de en een overwinnaar is.
Prijzen: een waardevolle prijs voor de overwinnaar, de tweede en derde. Deze
worden uitgereikt op het volgende nationaal congres.
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