Toelichting:
Dit document bevat een aantal gegevens uit
het competitieboekje 2016-2017.
In verband met de privacy is een aantal gegevens weggelaten
uit deze digitale versie.

Groenlo, augustus 2016
Beste schutters,
Met de 58ste competitie, jaargang 2016-2017, gaan wij voor het 6de jaar de
nieuwe competitie in.
Traditioneel starten wij met de In-In Automatiseringsbokaal. Deze wordt dit
jaar verschoten bij s.v. de Groene Jager Borculo
In het afgelopen jaar mochten wij van een succes spreken. Meer schutters
worden betrokken in de competitie, doordat de 5de schutter ook mee telt
voor de uitslag (hoogste 3 scores tellen). Gezien de geringe verschillen in
de einduitslagen, zijn de verwachtingen dit jaar weer hoog.
Voor de ouderen is er weer een competitie opgesteld en de GEB Trofee
wordt ook deze competitie weer verschoten op wedstrijddagen zie
competitieschema. Nieuw dit seizoen is dat de finale van de GEB Trofee
twee weken voor het einde van de competitie wordt gehouden. De GEB
Bokaal wordt als gewoonlijk direct na afloop van de competitie verschoten.
Jong en oud, heel veel plezier en succes gewenst het komende seizoen!
Het aantal deelnemende teams, in de GEB competitie, is dit jaar als volgt:
8 x A, 8 x B, 8 x C, 9 x D
Het aantal in de competitie ingedeelde schutters is 162, dat is inclusief
vier nieuwe schutters. Aan CosVo doen 31 schutters mee.
Heeft u iets te melden aan het wedstrijdbureau, het verzetten van
wedstrijden bijvoorbeeld, doet u dat dan ruim van tevoren per e-mail
bij Hennie te Veldhuis: h.te.veldhuis@hetnet.nl.
Heeft u bijdragen voor de website (foto’s of tekst) lever dat dan in bij
of mail dat naar Henk Memelink.
De wedstrijdformulieren dienen op zaterdag voor 12 uur binnen te zijn bij
Dinand Hartelman, bij voorkeur per e-mail.
U kunt bij ons terecht voor vragen over de competitie- of bekerwedstrijden,
CosVo en GEB Ttrofee, enz. Hebben wij geen antwoord, dan verwijzen wij
u wel door.
Met vriendelijke schuttersgroeten,
Hennie te Veldhuis / Daan Ottink – wedstrijdbureau
competitieleider Schietbond GEB
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Thuiswedstrijden aangesloten verenigingen:
De Kroon Eibergen
’t Keugeltje

Maandagavond, clubgebouw de Mors 17
Tel 06-55551167 (Lokaal beheer H. Gazan)
Woensdagavond, café de Kroon
Noteboomstraat. Tel 0544-461586

Donderdagavond
Barchem
Diabolo
De Kroon Groenlo
De Groene Jager
Haak en Hoek
Kerkloo
Overkamp
HSV
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’t Dorpshuis, Beukenlaan 1, Tel 0573-441583
Clubgebouw, Oude Haarloseweg 3a
Tel 0545-275274
Café de Kroon, Noteboomstraat. Tel 0544-461586
Café Peters, Steenstraat 7. Tel 0545-271209
Café Haak en Hoek,Holterhoek. Tel 0544-461434
Clubgebouw, Rekkenseweg. Tel 06-48456407
Café Overkamp, Vredenseweg 12. Tel 0544-461601
Clubgebouw achter cafe Prinsen. Tel 0545-261232

Noteer alvast de volgende data:
De In-In Automatiseringsbokaal wordt verschoten in de week voorafgaand
aan de competitie. Deze beker wordt verschoten met winstpunten, bepaald
door een vooraf bepaalde gemiddelde: dat is het gemiddelde van de beste
helft van de schutters van de vereniging aan ‘t eind van het vorige seizoen.
Direct na afloop van de competitie 2016-2017 zal de GEB Bokaal worden
verschoten. Net als voor de eerste bekerwedstrijd krijgt u ook hiervoor een
uitnodiging. Eventuele nieuwe sponsoren kunnen zich in de loop van de
competitie melden.
Voor de bekerwedstrijden is per vereniging een minimale opkomst van 50%
verplicht. Elk lid van de GEB mag mee schieten met de bekerwedstrijden.
Voor beide bekers telt de uitslag van de hoogste schutters (van het
verplichte aantal schutters). Bij de bekerwedstrijden zal er, als de baan dat
toelaat, geschoten worden op de 5-rozen strip (20 wedstrijdschoten).
Voor de jaarlijkse prijsuitreiking krijgt u later een uitnodiging.
Voor de GEB Trofee, van de standaard klassen, worden 6 competitieweken aangewezen waarvan de resultaten tellen (u hoeft dus niet extra te
schieten). U neem automatisch (gratis) deel. Er moet minimaal 4 keer
worden deelgenomen; de beste 4 resultaten tellen. Twee weken voor
afloop van de competitie wordt de finale gehouden.
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AANDACHTSPUNTEN:
Opstelling


Teams mogen alleen uitkomen zoals vermeld in het competitieboekje.



Een schutter mag niet zonder toestemming van het wedstrijdbureau
van team veranderen. Alleen met toestemming mag een schutter
invallen in een HOGER geplaatst team.



Er wordt geschoten met minimaal 3 en maximaal 5 schutters. Er mag
geen 4e en 5e schutter worden geleend; dan moet er met 3 personen
worden geschoten. Wel mag er dus een 3e schutter, met toestemming
van het wedstrijdbureau, worden geleend.



Als een 3e schutter wordt geleend, moet deze lager geklasseerd zijn
dan de 3 hoogst geklasseerde schutters in het lenende team.



Ook de 5e schutter schiet standaard mee voor de uitslag, alleen de 3
hoogste scores tellen mee voor de uitslag van het team.



Elke schutter schiet per competitiewedstrijd 20 éénschotskaarten;
voorafgegaan door het schieten op maximaal 3 proefkaarten.



De persoonlijke correctie is wederom vervangen door een
teamcorrectie (deze wordt automatisch op het wedstrijdformulier
vermeld). De correctie is bepaald door de som van de 3 hoogste
persoonlijke eindscores van 2015-2016 per team. Samen met andere
teamscores vormt deze de gemiddelde score per klasse. Rondom het
klassegemiddelde geldt, voor alle klassen, een standaard bandbreedte
van 5 punten plus en 5 punten min (stel 540 gemiddeld met een
bovengrens van 545 en een ondergrens van 535 punten).



Schutters moeten op nummervolgorde ingevuld worden op het
wedstrijdformulier.



Nieuwe schutters moeten eerst een schietpaspoort hebben, alvorens
ze opgesteld kunnen worden voor deelname aan de competitie en
bekerwedstrijden.



Mocht er bij controle blijken dat er zonder geldig schietpaspoort is
geschoten (moet afgetekend zijn door de competitieleider), dan is het
betreffende team aansprakelijk. De schutter zonder geldig
schietpaspoort zal voor de wedstrijd gediskwalificeerd worden en het
team ontvangt dan een boete van 20 euro.



Een nieuw schietpaspoort is bij de competitieleider te verkrijgen, tegen
betaling, na ontvangst van een rekening van de penningmeester.
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Kogels
De schutters moeten bij de wedstrijden zelf voor hun kogels zorgen. Heeft
men bij een uitwedstrijd de kogels niet bij zich, is men afhankelijk van de
welwillendheid van collega schutters of van de ontvangende vereniging.
Tijden
20.00 uur
20.15 uur
aanwezig
20.30 uur
21.30 uur
22.00 uur
22.30 uur

schietgebouw open
leiders / vertegenwoordigers van beide teams
aanvang van de wedstrijd
alle schutters moeten binnen zijn, uitzonderingen
daargelaten zoals door ploegendiensten
alle schutters moeten op de baan staan
alle schutters moeten van de baan zijn

Het is natuurlijk de bedoeling dat de tijden soepel gehanteerd worden.
Kom zo vroeg mogelijk naar de locatie en ga daar ook zo vroeg mogelijk
naar de baan. Maak uw praatje “aan de bar” als u klaar bent met schieten.
Als beide tellers klaar zijn met schieten, kunnen zij alvast met het tellen
beginnen.

Boetes
Wedstrijdformulier te laat binnen of verkeerd ingevuld: 5 euro.
Verkeerde schutter opgesteld of niet opkomen dagen team: 10 euro.
Per schutter te weinig bij een bekerwedstrijd: 10 euro.
Per pasje ingeleverd na de Algemene Ledenvergadering: 10 euro.
Boetes te betalen na ontvangst van een nota van de penningmeester.

Verwarming
De schietbanen moeten voldoende verwarmd worden, dat wil zeggen een
minimale temperatuur van 15 graden en een maximale van 22 graden.
De thermometer dient opgehangen te worden op een neutrale plaats, niet
boven een radiator of een kachel.
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Telling
Bij handmatig tellen is het gebruik van een schotmaatje verplicht. Bij het
gebruik kijken we naar de buitenkant van de kaart, dus van de tien af. Als
het maatje aan of op de lijn is, telt het hogere punt. Als de lijn onderbroken
is, dan telt het lagere punt. Bij het bepalen van de tien, ook naar de
buitenkant kijken. Het schotmaat 1x per schot gebruiken.
Bij machinetelling dienen de kaarten altijd op dezelfde manier (met de
naam aan de onderkant, richting teller) ingevoerd te worden en slechts
1 x doorgevoerd te worden.
Ook bij machinetelling moeten beide tellers aanwezig zijn. De overige
schutters zijn NIET bij de telling aanwezig, dit geeft te veel drukte aan de
tafels, de tellers zijn verantwoordelijk voor de uitslag.
Wedstrijd verzetten
Een wedstrijd kan in overleg met de tegenpartij en het wedstrijdbureau
worden verzet naar een ander tijdstip of een andere dag, dit dan bij
voorkeur in dezelfde wedstrijdweek, dit kan telefonisch. Alle andere
wijzigingen per mail en telefonisch.
Ziet u van tevoren dat het druk wordt (zie het schema achterin het boekje),
bel dan de leider van de tegenpartij met de vraag of ze iets eerder kunnen
komen.
Indeling per klasse
Voor een eindklassering moet men minimaal 5 wedstrijden schieten,
zo niet dan blijft het oude gemiddelde staan.
Klassering 2016-2017:
1

t/m

11

H

33

t/m

61

96

t/m

130

12

t/m

32

A

B

62

t/m

95

C

D

131

t/m

167

E

Vermelding GEB-nummer bij de schutters
Op verzoek van sv de Kroon Eibergen is ten behoeve van hun telcomputer
(en programma), vóór de naam van elke schutter ook het GEB-nummer
vermeld; dit is het nummer dat bovenaan elk pasje staat. Dit nummer
maakt ook de verwerking van de uitslagen gemakkelijker.
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