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Voorwoord
Deze reglementen zijn een aanvulling op de NKB reglementen.
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Versiehistorie
Versie Datum
Korte reden
1.0
20-01-2016 Gewijzigd in verband met de samenvoeging van Oost en West zoals besloten in de
Bijzondere Federatieraadsvergadering van 19-01-2016
1.1
28-03-2016 Artikel 23 toegevoegd ivm puntentelling systeem

Werkwijze:
Voordat een paragraaf gewijzigd of verwijderd kan worden moet deze eerst worden gekopieerd naar
de wijzigingshistorie. Vervolgens kunnen de aanpassingen in de paragraaf worden aangebracht.
Bij het aanmaken van een nieuwe versie wordt de wijzigingshistorie eerst geschoond. Dus iedere
wijziging wordt slechts één versie bewaard. De versiehistorie wordt niet geschoond.
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Paragraaf 14 - Protestcommissie
14.01 De protestcommissie bestaat uit een oneven aantal leden en wordt als volgt samengesteld:
 3 vertegenwoordigers uit de wedstrijdcommissie
 2 vertegenwoordigers uit het bestuur
14.02 De leden van de protestcommissie worden geacht op onpartijdige wijze een oordeel uit te spreken
14.03 De bepalingen zijn van kracht voor zover de wedstrijden worden gespeeld onder
verantwoordelijkheid van de K.F.IJ.
14.04 Een protest dient direct bij de wedstrijdleiding kenbaar gemaakt te worden.
14.05 Indien de wedstrijdleiding geen beslissing kan nemen of de betrokkenen zijn het niet eens met de
genomen beslissing dan wordt het advies gegeven het protest schriftelijk in te dienen.
14.06 Het protest dient binnen 3 x 24 uur, beginnend op 0.00 uur na de gespeelde wedstrijd, schriftelijk
te zijn ingediend bij de secretaris van de wedstrijdcommissie.
14.07 Als de termijn van 3 x 24 uur voor het schriftelijk indienen van het protest verstreken is dan wordt
het protest als vervallen beschouwd en niet verwerkt.
14.08 De secretaris van de wedstrijdcommissie roept de protestcommissie bijeen en draagt er zorg voor
dat alle leden de benodigde stukken ontvangen.
14.09 De vereniging c.q. het team, waartegen het protest is ingediend zal binnen 3 x 24 uur, nadat het
schriftelijk protest is ingediend, hiervan in kennis worden gesteld met daarbij de vermelding van
de overtreding.
14.10 De protestcommissie hoort zo nodig de indiener van het protest mondeling, alsmede de personen
waartegen het protest ingediend is.
14.11 De protestcommissie komt binnen 14 dagen, na datum van ontvangst van het protest, tot een
uitspraak.
14.12 Tegen de door de protestcommissie gedane uitspraak kan binnen 1 week, na datum van uitspraak,
in beroep worden gegaan, bij het bestuur van de K.F.IJ. (schriftelijk).
14.13 Het bestuur van de K.F.IJ. komt binnen 1 maand nadat beroep is aangetekend tot een bindende
uitspraak.

Paragraaf 15 - Teams
15.01 Bij de K.F.IJ. toernooien en competitiewedstrijden is het aan alle teams toegestaan om met 3 of 4
schutters uit te komen.
15.02 Alleen de laatste 2 teams van een vereniging mogen met 3, 4 of 5 schutters uitkomen.
15.03 Als voorwaarde geldt dat de competitieteams, voor aanvang van de competitie, aangemeld
worden met 4 schutters.
15.04 Alleen de laatste 2 teams van een vereniging mogen worden aangemeld met 3, 4 of 5 schutters.
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15.05 Het eerste team van een vereniging dient altijd aangemeld te worden met 4 schutters en uit te
komen met 3 of 4 schutters.
15.06 Het is, in beginsel, aan de schutters niet toegestaan in een lager geplaatst team uit te komen.
Echter, in overleg met de wedstrijdcommissie is het mogelijk een speler structureel één team lager
in te delen bij opgave, na de derde wedstrijd is dit niet meer mogelijk.
15.07 Bij overtreding wordt het desbetreffende team gediskwalificeerd, waarna het de hoogste score
plus 5 strafschoten krijgt opgelegd.
15.08 Deelnemers aan een competitiewedstrijd kunnen uitvallen, maar er mogen tijdens de wedstrijd
geen deelnemers invallen.
15.09 Een team dat uitkomt met 3 schutters dient de gehele wedstrijd met 3 schutters te gooien.
15.10 Wordt de wedstrijd vervolgd of beëindigd met minder dan 3 schutters dan wordt het
desbetreffende team gediskwalificeerd en krijgt het voor de gespeelde wedstrijd het hoogste
aantal schoten van de klasse waarin het team is ingedeeld.
15.11 Alle teams zijn verplicht, om een team dat de dupe is geworden van een staking of uitval van de
directe tegenstander en zodoende alleen verder moet schieten, op te nemen en met 3 teams
verder te schieten.
15.12 Dit geld voor de teams, voor het gedupeerde team als ook voor de achter op komende teams. Bij
de twee laatste teams moet een speler van de tegenpartij mee als neutrale schrijver.
15.13 Als een team niet bereid is een alleen overblijvend team op te nemen, dan wordt dit bestraft met
het hoogste aantal schoten plus 5.
15.14 Indien de competitie bij aanvang uit een oneven aantal teams bestaat zal er met 3 teams gespeeld
worden, tenzij er spontaan een neutrale schrijver wordt gemeld voor de wedstrijd.
15.15 Afmelding van teams dient uiterlijk om 9.15 uur bij de wedstrijdcommissie bekent te zijn teams
die nog komen opdagen nadat hun klasse op het parkoers is gestart kunnen niet meer deelnemen.

Paragraaf 16 - Reserve schutters
16.01 Van reserveschutters voor de competitiewedstrijden dient voor aanvang van de competitie
opgegeven te worden in welk team ze (volgens de persoonlijke kampioenschappen van de
vereniging) dienen uit te komen.
16.02 Reserveschutters mogen uitkomen in dat team (en hoger geplaatste teams) waarvoor zij zich
volgens de opgegeven PK-lijst geplaatst hebben. Zij mogen dus niet ingezet worden in lager
geplaatste teams.
16.03 Leden van een vereniging waarvan geen PK -resultaten overgelegd kunnen worden voor aanvang
van de competitie en die niet zijn ingedeeld in een competitieteam, of als reserve voor een van de
teams, kunnen derhalve slechts als recreant uitkomen bij een competitiewedstrijd, in een
recreantenteam.
16.04 Nieuwe leden van een vereniging, aangemeld na de afloop van het persoonlijke kampioenschap
van de vereniging, kunnen in overleg met de wedstrijdcommissie als reserveschutter ingedeeld
worden.
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16.05 Leden van een vereniging waarvan geen PK- resultaten overgelegd kunnen worden voor aanvang
van de competitie door ziekte of een blessure, kunnen in overleg met de wedstrijdcommissie als
reserveschutter ingedeeld worden.

Paragraaf 17 - Wedstrijden
17.01 De thuisspelende vereniging draagt zorg voor het uitzetten van de parkoersen conform de
afspraken die daarover gemaakt zijn met de wedstrijdcommissie.
17.02 Deelnemende teams dienen uiterlijk 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn
in de desbetreffende locatie.
17.03 Indien een vereniging tijdens de competitie een team terugtrekt moet deze vereniging, indien
nodig, voor een neutrale schrijver zorgen.
17.04 Alle, aan de competitie, deelnemende leden dienen lid te zijn van de NKB of daarvoor aantoonbaar
een aanvraag te hebben ingediend. Nieuwe leden die aan de competitie gaan deelnemen zijn
terstond lid van de KFIJ en vanaf dat moment is de desbetreffende vereniging contributie voor die
speler verschuldigd.
17.05 Binnen alle klassen zijn de volgende kloten toegestaan:
 NKB- kloot zonder lood
 de zwarte rubberen kloot
 de donkerblauwe NKB kloot met lood
 de vaal -blauwe KFIJ- kloot
 de houten kloot
17.06 Als wordt gegooid met een niet toegestane kloot, dan wordt het desbetreffende team
gediskwalificeerd, waarna het de hoogste score plus 5 strafschoten krijgt opgelegd.

Paragraaf 18 - Wedstrijd/scoreformulier
18.01 Op een wedstrijd- of scoreformulier moeten de volgende gegevens worden ingevuld: klasse waarin
wordt meegedaan, de naam van het team met het volgnummer, achternamen en voorletter(s) van
de leden van het desbetreffende team, het pasnummer en de naam van de schrijver.
18.02 Het wedstrijd- of scoreformulier dient na de gespeelde wedstrijd altijd volledig ingevuld bij de
wedstrijdleiding ingeleverd te worden.
18.03 Een team dat het wedstrijd- of scoreformulier niet volledig heeft ingevuld wordt bestraft met 5
strafschoten.
18.04 Bij het bewust verkeerd invullen van schoten en/of meters wordt dit als volgt bestraft:
 Bij het systeem van puntentelling met 4 punten in mindering brengen op de totaalscore. De
juiste uitslag van schoten en meters wordt wel gehandhaafd.
 Bij systeem van telling van schoten en meters met de hoogste score in de betreffende klasse
plus 5 schoten
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Paragraaf 19 - Promotie / Degradatie
19.01 Na afloop van het competitieseizoen wordt de volgende regeling toegepast:
 Promotie: Vanuit alle klassen promoveert het bovenste team naar de bovenliggende klasse,
met uitzondering van de eerste klasse.
 Degradatie: Vanuit alle klassen degradeert het onderste team naar de onderliggende klasse,
met uitzondering van de laatste klasse.
19.02 Opgelegde strafschoten tellen niet mee voor de degradatie regeling.

Paragraaf 20 - Bijzondere bepalingen
20.01 Men mag 10 minuten zoeken naar een zoekgeraakte kloot. Achterop komende teams moet men
op hun verzoek laten passeren.
20.02 Verboden te zetten dient aan gegeven te worden door een bordje met een B er op met een kruis
er door.
20.03 In principe geldt voor alle wedstrijden het Nederlands klootschietreglement zoals uitgegeven door
de N.K.B.
20.04 Deze aanvullende regelingen zijn specifiek geldend voor de K.F.IJ.
20.05 De vastgestelde datums voor de aangegeven wedstrijden zijn bindend. Afwijken van een datum is
alleen mogelijk door middel van een schriftelijke aanvraag bij de wedstrijdcommissie. Deze
aanvraag moet uiterlijk 6 weken voor de betreffende datum binnen zijn. De wedstrijdcommissie
zal hierover in goed overleg met het bestuur een beslissing nemen. Besluiten zij de wedstrijd te
verzetten dan zullen alle verenigingen binnen de betreffende onderafdeling hierover bericht
ontvangen. Indien een van deze verenigingen problemen heeft met het verzetten van
desbetreffende wedstrijd zal de wijziging niet doorgaan.
20.06 Indien er niet voldoende reserve datums zijn is het bestuur samen met de wedstrijdcommissie
bevoegd extra datums in te plannen. De datums zullen zo worden gepland dat deze de wedstrijden
van de N.K.B niet beïnvloeden.
20.07 Alleen indien de opgave van een vereniging minder teams bevat dan die van het voorgaande
seizoen kan de betreffende vereniging een schriftelijk verzoek indienen bij de wedstrijdcommissie
om de klassenindeling aan te passen. Deze aanvraag dient 14 dagen voor aanvang van de
competitie bij de wedstrijdcommissie ingediend te zijn. De aanvraag zal in alle billijkheid door de
commissie worden beoordeeld.
20.08 Daar waar dit reglement niet in voorziet is het bestuur en/of de wedstrijdcommissie gemachtigd
een beslissing te nemen.

Paragraaf 21 - "A" en "B" verenigingen
21.01 Om in aanmerking te komen voor de status van “A” vereniging dient de betreffende vereniging
gevestigd te zijn binnen de gebiedsbegrenzing aangegeven door de federatie.
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21.02 Een “A” vereniging heeft recht op het spelen van competitiewedstrijd op eigen parkoersen onder
auspiciën van de K.F.IJ. c.q. de N.K.B.
21.03 Een “A” vereniging komt in aanmerking voor de toewijzing van toernooien dan wel
kampioenschappen onder auspiciën van de K.F.IJ. c.q. de N.K.B.
21.04 Leden van een “A” vereniging kunnen onbeperkt deelnemen aan alle wedstrijden van de K.F.IJ. c.q.
de N.K.B, behalve wanneer zij zijn gediskwalificeerd voor de daarvoor aangewezen wedstrijden.
21.05 Afgevaardigde leden van een “A” vereniging hebben volledig stemrecht tijdens de K.F.IJ.
federatievergadering.
21.06 Om in aanmerking te komen voor de status "B" vereniging dient de desbetreffende vereniging
gevestigd te zijn buiten de gebiedsbegrenzing aangegeven door de federatie.
21.07 Een “B” vereniging heeft geen recht op het spelen van competitiewedstrijd op eigen parkoersen
onder auspiciën van de K.F.IJ. c.q. de N.K.B.
21.08 Een “B” vereniging komt niet in aanmerking voor de toewijzing van toernooien dan wel
kampioenschappen onder auspiciën van de K.F.IJ. c.q. de N.K.B.
21.09 Leden van een “B” vereniging kunnen onbeperkt deelnemen aan alle wedstrijden van de K.F.IJ.
c.q. de N.K.B, behalve wanneer zij zijn gediskwalificeerd voor de daarvoor aangewezen
wedstrijden.
21.10 Afgevaardigde leden van een “B” vereniging hebben volledig stemrecht tijdens de K.F.IJ.
federatievergadering.
21.11 De wedstrijdcommissie adviseert het bestuur bij een verzoek tot toetreding tot de K.F.IJ. of het
hier gaat om een "A" of “B “ vereniging.
21.12 De federatie zal haar volledige medewerking geven aan “B” verenigingen op het gebied van
promotie, ten einde te kunnen komen tot een onderafdeling in de reguliere K.F.IJ. competitie.
21.13 Indien er buiten de gebiedsbegrenzing een reguliere K.F.IJ. competitie gespeeld gaat worden,
onder auspiciën van de K.F.IJ, zullen die verenigingen de “B” status krijgen.
21.14 Op verzoek van een onderafdeling tot verzelfstandiging, buiten de gebiedsbegrenzing van de
federatie, is het bestuur van de K.F.IJ. verplicht medewerking te verlenen aan oprichting van een
nieuwe N.K.B. afdeling/federatie.
21.15 Contributiebepaling "A" en "B" verenigingen.
Contributie N.K.B.
 Verenigingslidmaatschap N.K.B volgens de N.K.B. richtlijn
 N.K.B. contributie senioren volgens de N.K.B. richtlijn
 N.K.B. contributie junioren volgens de N.K.B. richtlijn
Contributie K.F.IJ.
"A" verenigingen
 K.F.IJ. contributie senioren volgens de K.F.IJ. richtlijn
 K.F.IJ. contributie junioren volgens de K.F.IJ. richtlijn
"B" verenigingen
 K.F.IJ. contributie senioren 50% volgens de K.F.IJ. richtlijn
 K.F.IJ. contributie junioren 50% volgens de K.F.IJ. richtlijn

KFIJ Wedstrijdreglementen v1.1

Pagina: 7

Klootschieters Federatie IJsselstreek

Wedstrijdreglementen KFIJ

21.16 Indien een vereniging de contributie - en/of het inschrijfgeld voor toernooien niet op tijd betaald
zal deze vereniging uitgesloten worden van verdere deelname aan de competitie en andere KFIJ
wedstrijden.
Het uiterste betaalmoment is één week voor aanvang van het nieuwe competitieseizoen.

Paragraaf 22 - Gebiedsbegrenzing K.F.IJ.
22.01 Klootschieters Federatie IJsselstreek omvat een gebied van plusminus 1500 km2
22.02 De noordelijke begrenzing: 4 kilometer noordelijk van Raalte ( kruising N35 x N48 naar het westen
via Heerde naar Tongeren.
22.03 De westelijke begrenzing: Van Tongeren- Hoog Soeren - Hoenderloo- Grijsoord (knooppunt A12 x
A50) via A50 naar de Rijn.
22.04 De zuidelijke begrenzing: Viaduct A50 over de Rijn naar 10 kilometer oostelijk van de IJssel.
22.05 De oostelijke begrenzing: 10 kilometer oostelijk van de Rijn via Laag Keppel.

Paragraaf 23 – Puntentelling-systeem
23.01 De Klootschieters Federatie IJsselstreek kan voor de competitie gebruik maken van het
zogenaamde ‘Puntentelling’-systeem.
23.02 Een besluit hierover zal tijdens de Algemene Federatieraadsvergadering genomen moeten
worden.
23.03 Het systeem houdt in dat het team dat bij een wedstrijd in hun klasse als eerste eindigt de meeste
(gelijk aan het aantal deelnemende teams) punten krijgt en het volgende team steeds een punt
minder.
Voorbeeld bij een klasse met 8 teams:
1e plaats
Team A 56 schoten en 12 meters
2e plaats
Team B 57 schoten en 87 meters
enz

= 8 punten
=7 punten

23.04 Indien er binnen een klasse meerdere teams exact gelijk eindigen (schoten en meters) dan krijgen
zij het hetzelfde aantal punten en de volgende teams de punten behorende bij hun stand.
Voorbeeld bij een klasse met 8 teams:
1e plaats
Team A 56 schoten en 12 meters
2e plaats
Team B 57 schoten en 87 meters
Team C 57 schoten en 87 meters
4e plaats
Team D 59 schoten en 44 meters
enz

= 8 punten
=7 punten
=7 punten
=5 punten

23.05 Alle teams die niet aanwezig waren krijgen 1 punt toegekend. Bij meerdere afwezige teams wijkt
dit dus af van artikel 23.04.
23.06 Mochten er na afloop van de competitie, binnen een klasse, teams zijn met een gelijk aantal
punten dan is voor de eindstand het totaal aantal schoten en meters bepalend.
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Wijzigingshistorie
Datum
28-03-2016

Paragraaf
23.01
23.02
23.03
23.04
23.05
23.06

Wijziging
Nieuw
Nieuw
Nieuw
Nieuw
Nieuw
Nieuw

Oorspronkelijke paragraven:
Geen, er zijn alleen paragraven toegevoegd
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