
 
 

Reglement Koningsschieting KME  
 

 

1.       Elke schutter vanaf 15 jaar, welke als lid aanvaard werd en lidgeld heeft betaald, mag                            
deelnemen aan onze Koningsschieting. 
 
2.       Onze Koningsschieting wordt gehouden op de laatste zaterdag van januari van 14.30 tot 

17.00 u. Indien deze dag in uitzonderlijk geval niet mogelijk is, wordt een andere datum 
aangeduid door het bestuur. 

 
3.       Er wordt aan de deelnemers een inleg gevraagd, waarvan de som jaarlijks door het bestuur 

wordt bepaald. De ene helft van de inleg wordt aan de nieuwe Koning recurve overhandigd. 
          De andere helft van de inleg wordt aan de nieuwe Koning compound overhandigd. 
 
4.       Er wordt geschoten op een 6-meter blazoen (Koningsblazoen) vanop een afstand van 25 
meter. Er wordt geschoten met 1 pijl.  
 
5.       Het koningsblazoen wordt op een willekeurige plaats bevestigd op de achterzijde van een  
          25 meter blazoen. - Deze plaatsing gebeurt door de regerende Koning van de recurveboog op 

onpare jaren en door de  regerende Koning van de compoundboog op pare jaren. Bij diens 
afwezigheid wordt hij in volgorde vervangen door de Prins recurve op onpare jaren en door 
de Prins compound op pare jaren,  de voorzitter, de sportleider, de ondervoorzitter of iemand 
anders van het bestuur. 

 
6.       Als het Koningsblazoen bevestigd is, wordt deze plaats gemerkt zodat het bij vervanging 
steeds terug op dezelfde plaats kan gehangen worden. 
 
7.       De regerende koningen hebben recht op 2 voorschots. Daarna begint de eigenlijke wedstrijd 

met als schietvolgorde: Koningen, Prinsen, bestuursleden, andere leden. 
 
8.       Koning wordt diegene die de mooiste roos heeft geschoten. In geval van identieke rozen 

wordt gekeken naar het 2de mooiste schot van betreffende schutters. Indien dit eveneens 
geen uitsluitsel geeft, zal er gekampt worden.   Er zal dan een priem geplaatst worden, 
diegene die het dichtste bij deze priem schiet, wordt Koning. Diegene die het tweede dichtst 
bij de priem  schiet wordt dan Prins. 

 
9.       Wanneer niemand het Koningsblazoen heeft geraakt zal er éénmaal naar een priem worden 

geschoten. Diegene die het dichtste bij deze priem heeft geschoten, wordt Koning. Diegene 
die het 2de beste schot heeft gedaan wordt Prins. 

 
10.     Verrekijkers of niet reglementaire  vergroters zijn verboden. Artikel geschrapt dd. 6.11.2013 
 
11.     De wedstrijd wordt geleid door de voorzitter en de sportleider of een door het bestuur 

aangeduide vervanger. Diegene die de blazoentjes vervangt en het klassement opmaakt geeft 
geen informatie over de schieting tijdens de duur van de wedstrijd. 

 
12.     De Koningen ontvangen voor de duur van één jaar respectievelijk de Koningsbreuk recurve of 

de Koningsbreuk compound. - Deze breuken worden door het bestuur bewaard en uitgeleend 
wanneer nodig. 

 
13.     De Prinsen ontvangen voor de duur van één jaar respectievelijk de Prinsenmedaille recurve of 

de Prinsenmedaille compound. Deze medailles worden door het bestuur bewaard en 

uitgeleend wanneer nodig.  
 
14.     Van de Koningen wordt verwacht dat zij de vereniging vertegenwoordigen op officiële 

gelegenheden en op de Keizerschieting van de Zuiderbond. 
 
15.     De Koningen mogen op alle bestuursvergaderingen aanwezig zijn en hebben stemrecht.  
          De -18 jarige Koningen hebben echter geen stemrecht. Artikel geschrapt d.d. 17.01.2020 
 
16.     In geval van betwisting zal het bestuur een beslissing nemen. 
 
 
          Dit reglement werd goedgekeurd op de bestuursvergadering van 18 juli 2012 
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