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Schietsport Vereniging Cassidy 
 

IC Reglement 
 

SV Cassidy organiseert jaarlijks een interne competitie voor haar leden.  
Het doel van deze competitie is het benadrukken van het sportieve karakter en het stimuleren 
van de sportbeleving bij de beoefening van de schietsport. 
 
Elk lid mag deelnemen en ieder die een aanvraag voor een wapenverlof doet, dan wel 
over een verlof beschikt, moet kunnen aantonen dat hij/zij in wedstrijdverband een door 
de KNSA gereglementeerde of erkende tak van schietsport beoefend. 
 
Het bestuur van S.V. Cassidy heeft besloten om de competitie te verdelen in 6 categorieën,  
gebaseerd op wat wij in de praktijk al doen (zie tabel hier onder). 
Het aantal schietbeurten voor de competitie is vastgelegd op 6 stuks. Het competitie-jaar loopt 
van 1 april tot 1 april in het daaropvolgend jaar.  

 
 

DISCIPLINES WAARIN AAN DE COMPETITIE KAN WORDEN DEELGENOMEN 

100 meter baan A Vrij geweer Liggend/zittend 
50 meter baan B Vrij geweer Zittend 

25 meter baan 
C Groot kaliber pistool/revolver Staand 
D Klein kaliber pistool/revolver Staand 
E Vrij geweer Staand 

Lucht baan F Lucht geweer/pistool (alleen jeugd) Staand 
 
 
 
Procedure 
 

ü Gedurende het kalenderjaar (van april tot april) wordt geschoten op 6 kaarten. 
ü Er kan in meerdere categorieën meegedaan worden, verplicht is echter één (1) 

categorie. 
ü Er wordt 12x geschoten op een kaart, de 10 hoogste punten worden geteld. 
ü Vóór het schieten dient een – zelf gekochte juiste type - kaart afgestempeld en van 

datum voorzien te worden door een  bestuurslid  of een door het bestuur 
aangewezen persoon. 

ü Na het schieten - op diezelfde avond - wordt de kaart ingeleverd bij het bestuur of 
een door het bestuur aangewezen persoon. 

ü Telling van de resultaten wordt gedaan door twee (2) personen, waarbij de 
resultaten worden genoteerd in een (competitie) register.  

ü Over de uitslag per schietbeurt wordt niet gediscussieerd. 
ü De einduitslag wordt in de ledenvergadering (april/mei) bekend gemaakt. 
ü Over de einduitslag wordt niet gediscussieerd. 
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Schietsport Vereniging Cassidy 
COMPETITIESTAND EN PRIJSUITREIKING 

De competitie-leider zal de wedstrijdresultaten controleren en de competitiestand regelmatig 
publiceren via de verenigings website. 

De prijsuitreiking zal plaatsvinden tijdens de ledenvergadering volgend op het competitie-jaar. 

VERKLARING VAN DEELNAME 

Leden kunnen erom verzoeken dat hen na het "volschieten“ van de competitie (minimaal 6 kaarten in 
één discipline) een bewijs daarvan wordt overhandigd. De aanvraag kan worden ingediend via e-mail 
adres competitie@svcassidy.nl   

Het bewijs van "volschieten“ kan dan enkele weken later bij het dienstdoend bestuurslid op de baan 
worden afgehaald. 

INTERNE COMPETITIE, ONTHEFFINGSMOGELIJKHEID 

In het volgende geval is het mogelijk bij het bestuur een ontheffing aan te vragen voor deelname aan 
de interne competitie: 

• leden die schriftelijk verklaren dat ze de interne competitie bij een andere vereniging zullen 
"volschieten" en die dat uiterlijk 1 Oktober van het competitie-jaar aan ons bestuur kunnen 
bewijzen 

De ontheffing dient, met opgaaf van reden, zo vroeg mogelijk in het jaar, doch uiterlijk op 1 Oktober 
van het betreffende competitiejaar  bij het bestuur te zijn aangevraagd via e-mail adres 
competitie@svcassidy.nl  

Het bestuur zal zo spoedig mogelijk op deze aanvraag reageren. 

Los van deze procedure kan het bestuur op eigen initiatief besluiten om bepaalde leden een 
ontheffing te verlenen. 

INTERNE COMPETITIE, CONSEQUENTIE VAN BEWUST NIET DEELNEMEN 

Leden die aan de interne competitie verplicht dienen deel te nemen, bestaande uit minimaal 6 kaarten 
in één discipline, en op 1 December van het competitie-jaar nog niet aantoonbaar zijn gestart en 
daarvoor (nog) géén ontheffing hebben verkregen van het bestuur, worden hierover geïnformeerd. 

Als zij op 1 Januari van het competitie-jaar nog steeds niet aan deze verplichting hebben voldaan 
zullen er op grond van artikel 6 van het Huishoudelijk reglement SV Cassidy maatregelen genomen 
worden. 

Leden die aan de interne competitie verplicht dienen deel te nemen, en aan het einde van het 
competitie-jaar, geweigerd hebben om aan de competitie mee te doen zullen uit het lidmaatschap 
worden ontzet op grond van artikel 6 van het Huishoudelijk reglement SV Cassidy, aangezien zij 
daarmee de KNSA certificering en daarmee het voortbestaan van onze vereniging in gevaar hebben 
gebracht. 

  


