Reglement JEUGD-VOGELSCHIETEN Lichtenvoorde
1. Jeugd- vogelschieten is slechts geoorloofd voor personen vanaf 10 jaar t/m 17
jaar.
2. Er wordt strikt persoonlijk geschoten. Niemand kan dus voor een ander
schieten.
3. Inschrijving vindt plaats onder verantwoording van de huidige commissie
belast met de inschrijving voor het senioren vogelschieten.
4. Volgorde van schieten vindt plaats bij inschrijving. Eenieder wordt op nummer
afgeroepen.
5. Het jeugd- vogelschieten incl. benodigdheden wordt verzorgd door ervaren
personen.
6. Aanvang van het jeugd- vogelschieten is gelijk na de ere rondes van het
senioren- vogelschieten. Het 1e schot wordt gelost door de burgemeester.(In de
toekomst ook een jeugd ere- ronde met de Jeugd- koning/koningin van het
afgelopen jaar)
7. Men dient op tijd klaar te staan, niet op tijd aanwezig is een beurt gemist.
8. Men dient de instructies van de begeleidende personen strikt op te volgen
i.v.m. de veiligheid en de tijd.
9. Prijzen vallen op:
Kop €10,-,
Rechtervleugel €10,-,
Linkervleugel €10,-,
Staart €10,-,
Romp - Jeugd- Koning/koningin met de hoofdprijs €30.-*
De nieuwe jeugd- koning/koningin is verplicht aanwezig te zijn bij de
inhuldiging van de Jeugd- koning/koningin en de seniorenkoning/koningin.
*=Enveloppe met inhoud wordt hier overhandigd!
De nieuwe Jeugd- koning/koningin en zijn/haar ouders worden
uitgenodigd voor de wijntafel.
De nieuwe Jeugd- koning/koningin en zijn/haar ouders hebben verder
geen verplichtingen jegens de Schutterij, wel worden beide verzocht de
Patroonsdag bij te wonen. Hierbij wordt hun de broodtafel aangeboden
namens de schutterij.
Het schrijven van een stukje in ons clubblad de “Opmars” over hun
jeugd koning- of koningin jaar zal ook zeer gewaardeerd worden.
Gedurende hun “regeringsjaar” worden ze d.m.v. de Opmars en e-mail
op de hoogte gehouden van de diverse activiteiten binnen onze
vereniging. (Adres en e-mail moeten dus bekend zijn bij inschrijving)

10. Indien de senioren koning of koningin bekend is, en er nog geen jeugdkoning/koningin bekend is, dan is diegene die op dat moment het laatste schot
heeft gelost de nieuwe jeugd- koning/koningin.
11. Een e.v.t. 17-jarige koning/koningin mag het aansluitende jaar mee schieten in
de ere- ronde van het senioren- schieten. Hierna zijn de reglementen en
volgorde van schieten voor senioren van toepassing.
12. PR zal plaatsvinden via de “Opmars”, ELNA, de jaarlijkse posters voor het
vogelschieten.
13. De reglementen dienen strikt nageleefd te worden, beoordelingen t.a.v. prijzen
e.d. blijven onder voorbehoud, over punten waarin dit reglement niet voorziet,
beslist het bestuur van Schutterij St.-Switbertus.
14. Onjuistheden m.b.t. leeftijd zullen waar mogelijk worden gecontroleerd maar
blijven onder verantwoording van deelnemer, overige,- niet voorziene of in
welke vorm dan ook aangebrachte schade, materieel- en/of immaterieel vallen
buiten de verantwoording van St- Switbertus. Indien van toepassing zal de
deelnemer aansprakelijk worden gesteld.
Namens het bestuur van Schuttersgilde St. Switbertus
Sander Meekes 0544-378683 / 0630022332
Sander.meekes@st-switbertus.nl

