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VOORWAARDEN BEKERCOMPETITIE 2019 - 2020. 
 

Wij nodigen U uit om deel te nemen aan de bekercompetitie pluim die in 2019-2020 op de hieronder vermelde data 

zullen plaats vinden. Om deel te kunnen nemen dient U het aantal teams op te geven op 5 juni 2019 samen met de 

competitiegegevens. De onderstaande regels zijn van toepassing op het bekertoernooi, U dient hier goede nota van te 

nemen. 

 

Data: Deze staan op het programma seizoen 2019-2020 

Het aantal wedstrijden is afhankelijk van het aantal inschrijvingen. 

Aanvang wedstrijden 20:30 uur, de finale zondag 5 april 2019 om 11:00 uur. 

 

Voor deze ronden zal loting uit gaan maken hoe de wedstrijden samengesteld zullen worden. Deze is openbaar en 

kan door alle deelnemers worden gevolgd c.q. bijgewoond en vindt plaats bij een van de deelnemende verenigingen. 

  

Er vindt maar één loting plaats, deze loting is op zondag 21 september 2019 tijdens het NK/LK om ± 17:00 uur. 

 

De finale zal plaats vinden bij een van de deelnemende verenigingen op zondag 5 april 2020. 

Aanvang wedstrijd 11:00 uur. 

 

Voorwaarden om deel te nemen aan het bekertoernooi 2019 – 2020: 

 

1. Er wordt geschoten met 4 tallen.  

Het samenstellen van de teams kan per wedstrijd willekeurig worden ingevuld.  

Schutters die geen NBVS gemiddelde hebben zijn uitgesloten van deelname. Zodra zij in het bezit zijn 

van een gemiddelde mogen zij wel deelnemen. 

Tevens dient elke deelnemer aan de bekerwedstrijden, zowel schutters als trekkers, in het bezit te zijn 

van een geldige stamkaart. 

2. Door loting wordt de tegenstander bepaald en heeft het eerst getrokken team thuisvoordeel. 

3. De data van de wedstrijden mogen in onderling overleg c.q. geschoten worden van  maandag tot 

zaterdag in de betreffende week. Indien beide partijen niet tot overeenstemming komen is de 

vastgestelde data (vrijdag) bindend. Het thuisvoordeel moet sportief gezien prevaleren boven 

andere invullingen. Mocht U desondanks om welke reden dan ook een datum niet kunnen, bent 

U automatisch gediskwalificeerd en gaat de tegenpartij een ronde verder. 

4. Beide teams zijn verantwoordelijk voor de wedstrijdformulieren, deze dienen getekend door beide 

partijen voor de maandag 12:00 uur volgend op de wedstrijddag bij de competitieleider ingeleverd te 

zijn. De wedstrijdkaarten dienen genummerd en voorzien te zijn van een verenigingsmarkering. 

5. De wedstrijden in oktober en november 2019 zijn na de loting een uit en thuiswedstrijd in een poule. 

De winnaars gaan uiteindelijk volgens schema naar de volgende ronde. 

6. Op alle wedstrijden zijn het H.H. Reglement, het schietreglement pluim van de N.B.V.S. en de 

aanvullingen zoals hier omschreven van toepassing. 

7. Een wedstrijd gaat over 2 maal 9 schoten per schutter. 

8. Mocht een wedstrijd gelijk eindigen (bij de 1
e
 ronde na 2 wedstrijden, uit en thuis) worden er door 

iedere schutter 3 schoten gedaan, en herhaald zolang er een beslissing is gevallen, ná een eerste 

verlenging hebben de schutters geen proefschoten meer. Tijdens de gehele wedstrijd dient er na iedere 

schutter met de kaarten naar links c.q. rechts geschoven te worden zodat achter het zwarte gedeelte 

onbeschoten lood benut kan worden. 

9. De finale wordt geschoten onder bondscontrole, dit betekent dat het waarderen der schoten, het trekken 

van de pluimen en opzetten van de kaarten door het bondsbestuur of door hen aangewezen N.B.V.S 

leden zal plaats vinden. 

10. Een team met het laagste gemiddelde wordt t.o.v. het team met het hoogste gemiddelde voor 75 % in 

ringen gecompenseerd. Tijdens de finale is deze 75% regeling ook van toepassing. Ieder team dient de 

gemiddeldelijst van hun vereniging mee nemen om deze 75 % te berekenen. 

De 75 % regeling afronden naar beneden, dus bv. 4,8 wordt 4. 
11. De finale vindt plaats bij een van de deelnemende verenigingen met voldoende accommodatie. 

12. De winnaar komt in het bezit van een door de NBVS beschikbaar gestelde wisselbeker. 

13. Het inschrijfgeld voor deelname bedraagt € 5,00 per team 

14. De inschrijving sluit op woensdag 5 juni 2019 om 20:30 uur. 

15. De uitslagen worden vermeld op onze website www.nbvs.nl 

 

In alle gevallen waarin het H.H. Reglement evenals bovengenoemde regels niet voorziet beslist het bestuur.  

http://www.nbvs.nl/

