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COMPETITIE 2020-2021.
In verband met de Covid-19 pandemie gelden nog steeds regels en maatregelen om besmettingen te
voorkomen. Dit treft iedereen, dus ook de verenigingen en leden van de NBVS.
Stand van zaken op dit moment: Per 10 augustus zijn de maatregelen betreffende de horeca bezoeken
uitgebreid met:
 Reserveren;
 Gezondheid checken;
 Placeren (een plaats aanwijzen);
 Contactgegevens beschikbaar stellen (voor bron- en contactonderzoek)
Daar wij hoofdzakelijk gebruik maken van horeca locaties bij onze sport, is dit voor ons zeer belangrijk.
Daarnaast gelden natuurlijk de algemene uitgangspunten, bijvoorbeeld de 1,5 meter afstand, hygiëne enz.
Dit houdt tevens in dat wij voorlopig dringend adviseren om bij een wedstrijd het aantal personen te
beperken en zeker bij een uitwedstrijd alleen de 4 schutters de tegenpartij te laten bezoeken.
Bij beoefenen van sport is er een uitzondering voor de sporten waar geen 1,5 meter afstand gehouden kan
worden, zie ook de volgende links voor de officiële en volledige protocollen:
 Veiligheidsregio Zuid-Limburg (Horeca)


https://www.vrzl.nl/nieuws/nieuwe-noodverordening-veiligheidsregio-zuid-limburg-10-augustus-2020

KNSA Schietsport specifiek protocol
https://www.knsa.nl/media/2754/schietsport-specifiek-protocol-26-06-2020-v5-0.docx

 NOC*NSF Algemeen Protocol Verantwoord Sporten

https://nocnsf.nl/media/2669/nocnsf-protocol-verantwoord-sporten-v14.pdf

JAARVERGADERING 2020.
Op de jaarvergadering van 8 juli jl. zijn een aantal punten besproken die we nu al vermelden. Deze zullen zo
spoedig mogelijk in de vorm van notulen aan jullie verzonden worden.
PLUIM:
 Er worden met viertallen geschoten, alles blijft zoals het was.
 Er komen 9 klassen met 6 teams in een dubbele competitie (20 wedstrijden).
 Dit jaar is het startgemiddelde nog 185, volgend seizoen 21/22 wordt dit 195.
 Volgende competitie wordt over 2 periodes geschoten (indien mogelijk).
 Op het a.s. NK/LK 2020 wordt niet meer het aantal 12en enz. geteld, maar wordt gekaveld bij gelijk
eindigen voor een onderdeel.
 Er wordt een Commissie Reglementen samengesteld voor het aanpassen van gedateerde
huishoudelijke reglementen. Afgevaardigden van de verenigingen die zich hier voor willen opgeven
kunnen dit kenbaar maken bij de competitieleider@nbvs.nl
KOGEL:
Voor de Kogel is een extra vergadering gehouden waar het onderstaande uitgekomen is:
 Er wordt voor Kogel Opgelegd anderhalve competitie geschoten (18 wedstrijden, 21 weken)
 Kogel Vrijstaand blijft een competitie met 14 wedstrijden verdeeld over 21 weken.
 De telling wordt aangepast: bij het schieten van je gemiddelde krijg je 1 punt.
 De competitie voor Opgelegd wordt afgesloten met een “shoot-out” voor de hoogst geëindigde 4
teams, hier uit wordt de kampioen bepaald.
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BEKERCOMPETITIE.
De finale van de afgelopen bekercompetitie 2020 zal geschoten worden op zondag 13 september op locatie
Minli te Strijthagen. Aanvang van de wedstrijd is om 10.30 uur. Vanaf 09.00 uur kan men terecht om voor te
bereiden. In de finale staan de volgende teams: Lee Enfield 1, S.V.H. 1 en Revanche 1.
Als gemiddelde van de schutters wordt de stand vóór aftrek genomen, in dit geval het gemiddelde na week
20 (09-03-2020).
De nieuwe bekercompetitie 2021 zal bestaan uit 10 teams die op zondag 20 september van het NK/LK door
loting ingedeeld worden. De betreffende teams zullen hierover nog informatie toegestuurd krijgen.

WEBSITE.
Onze website www.nbvs.nl zal binnenkort bijgewerkt worden met de competitie indeling van de teams en de
bijbehorende competitieschema’s van de 9 klassen Pluim en de 2 klassen Kogel en Opgelegd. Ook zullen we
eventuele nieuwe ontwikkelingen hierop publiceren.

De voorlopige planning ziet er als volgt uit (onder voorbehoud uiteraard):
 09-09-2020
Uitgifte competitiebescheiden
 13-09-2020
Finale Bekercompetitie 2020, locatie Minli, aanvang wedstrijd om 10.30 uur
 19 +20-09- 2020
NK/LK, gegevens worden bij de uitgifte uitgereikt.
 25-09-2020
Start competitie Kogel Opgelegd
 26-09-2020
Start competitie Kogel Vrijstaand
 27-09-2020
Start competitie Pluim
 30-09-2020
Start competitie Luchtpistool
Een volledige programma van seizoen 2020-2021wordt als bijlage toegevoegd.
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