Bijzonder reglement E : de Koningsschieting.
De Koningsschieting kent 4 categorien :

1. Koning Recurven
2. Koning Compound
3. Koning Hout op Hout
4. Koning Jeugd (< 15 jaar )
•

Iedere persoon die bij de club is aangesloten mag deelnemen, mits het
betalen van de op voorhand medegedeelde inleg.

•

Men kan maar schieten in één (1) categorie.

•

Er wordt geschoten op een stop in ring van 9mm, van op een afstand van
18m.

•

De wedstrijd vangt aan door de aftredende koning met een voorschot, hierna
wordt in alfabetische volgorde vanaf de koning geschoten.

•

Er zijn 10 reeksen van één (1) pijl. De reeksen beginnen telkens bij de
koningen en dienen volledig afgewerkt te worden.

•

Als iemand de stop schiet is hij/zij koning, op voorwaarde dat niemand in
dezelfde reeks de stop nog schiet.

•

Indien meerdere personen in een reeks en binnen dezelfde categorie, de stop
nog schiet, wordt er tussen deze personen verder afgekampt. Als één van de
personen een tweede maal de stop schiet, of na de tien (10) reeksen de
hoogste score heeft, is koning.

•

Als niemand na tien (10) reeksen de stop heeft geschoten, wordt de persoon
met het meeste aantal punten de koning.

•

Indien er meerdere personen zijn met een gelijk aantal punten, dan telt het
totaal der tienen. Als het aantal tienen gelijk is, dan wordt er tussen die
personen een shoot-off gehouden met één (1) pijl.

•

De deelnemers die in een reeks na het koningsschot de stop schieten, of na
tien (10) reeksen de hoogste score hebben, worden éérste en tweede prins.

•

Een jeugdschutter die de leeftijd van 15 jaar niet bereikt heeft op de dag van
de koningsschieting, mag kiezen tussen 12m of 18m, indien het diploma van
18m behaald werd.

•

Een jeugdschutter van 15 jaar of ouder schiet verplicht op 18m.

•

De jeugdschutter die vanop 12m het eerst de stop schiet, of het hoogste
aantal punten ( bij de jeugd op 12m) is de jeugdkoning.

