
 
 

Reglement Fosse 2017 
1 

COMMISSIE TRAP – REGLEMENTEN 2017 

1. INSCHRIJVINGEN 
De inschrijvingen dienen te gebeuren via onze site FBTC-FBK.be : http://www.fbtc-bfk.be/nl 

 

De betaling voor de wedstrijden moet gebeuren via de rekening FOSSE BE78751206372186 met 

vermelding van Uw naam, voornaam en datum van de competitie, 1 enkele overschrijving per 

schutter, per wedstrijd. 

De overschrijving moet toekomen op de rekening minstens 3 dagen voor de aanvang van de 

wedstrijd. De datum van de betaling geeft de volgorde aan van inschrijving indien de wedstrijd volzet 

zou zijn. 

Het is de datum van betaling die doorslaggevend is voor de volgorde van deelname. Niet datum van 
inschrijving. 

Voor de juniors, aangesloten bij CRC/VSK, telt wel de datum van inschrijving via de site, daar hun 
deelname gratis is, behalve voor de FUN tir. Criteria voor een Junior, geen 21 jaar op 31/12/2017. 

Wanneer een schutter is ingeschreven via de site maar niet via de rekening betaald, zal zijn inleg met 

5€ verhoogd worden. 

Indien de dag zelf nog plaatsen open zijn, is het mogelijk om nog in te schrijven, minstens 45 minuten 

voor aanvang van de wedstrijd, met een verhoging van 5€. 

Iedere deelnemende schutter dient in het bezit te zijn van een geldige licentie. 
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De planken worden door lottrekking bepaald. 

Annulatie van een inschrijving : 

 

Voor de annulatie voor een wedstrijd doet men hetzelfde als een inschrijving, maar met de 

vermelding van NIET DEELNAME. 

Natuurlijk moet een annulatie zo snel mogelijk gebeuren. 

Wanneer op deze annulatie een betaling was gebeurt, zal deze binnen de 15 dagen geretourneerd 

worden, zonder anders gevraagd door de schutter. 

De betaling zal in GEEN geval gebruikt worden voor een andere wedstrijd. 

Elke annulatie moet zo snel mogelijk gemeld worden, indien de dag zelf zal de deelnemer per 

telefoon de directeur(s) verwittigen.  Philippe 0475/362094  en Luc  0475/439476. 

Een schutter die ingeschreven is en betaald, maar niet deelneemt zonder afmelding, zal niet 

terugbetaald worden, bij herhaaldelijk misbruik zal deze schutter zelfs geschrapt worden voor de 

latere wedstrijden. (beslissing door de directeurs trap) 

Deelname aan de  challenges FO et FU : 

 

Schutters die willen deelnemen aan de CHALLENGE competities, dienen goed op voorhand in te 

schrijven en te betalen. 

Om in het klassement opgenomen te worden dient men aan minstens 3 officiële wedstrijden deel te 

nemen, verplichte deelname aan het BK en de COUPE in desbetreffende competitie. 

 

2. Categorieën : 

REGLEME NTEN  FO, FU, FA  :       

CatEgorie CB :      
· Internationale schutters (ISSF), met uitzondering van juniors. 
· Kampioenen van België : Scratch FA, FU et FO  vanaf 2013. 
· Winnaars van een scratch COUPE FO of FU. 
· Schutters (zonder cat in 2016) waarvan het gemiddelde van de 3 beste wedstrijden gelijk of 

meer is dan 90%.  
· Schutters (zonder cat in 2016) die op internationale wedstrijden 3x 90 geschoten hebben of 

meer.  
· Schutters die in het voorgaande jaar in cat A  waren, en op hun drie beste resultaten een 

gemiddelde haalden van 90% of meer.  
· De Belgische Kampioenen in cat A (FA-FO-FU) worden het volgende jaar CB, behalve indien 

de schutter valt onder de cat (Junior-Dame-Veteraan-Super Veteraan)   
       

Categorie A :      
· Resultaat van 83,99 tot 89,99 op de 3 beste resultaten van 2016, voor de schutters zonder 
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categorie. 
· Schutters die in het voorgaande jaar in cat B  waren, en op hun drie beste resultaten een 

gemiddelde haalden meer dan 83.99%.   
· De Belgische Kampioenen van cat B 2016 (FA-FO-FU) worden A in 2017, behalve indien de 

schutter valt onder de cat (Junior-Dame-Veteraan-Super Veteraan)   
    

      
 
Categorie B :       

· Resultaat van 75,99 tot 83,98 op de beste 3 competities van 2016 voor de schutters zonder 
categorie in 2016.      

· Schutters die in het voorgaande jaar in cat C  waren, en op hun drie beste resultaten een 
gemiddelde haalden meer dan 75.99%. 

· De kampioenen in categorie C van 2016 (FA-FO-FU) worden B in 2017,  behalve indien de 
schutter valt onder de cat (Junior-Dame-Veteraan-Super Veteraan)   
     

Categorie C :       
· Resultaat onder 75,99 op de beste 3 competities in 2016 voor de schutters die geen 

categorie hadden in 2016.     
 
 

 Dubbel Trap :  

     
Geen CB. (alleen  ISSF schutters)      
A = + de 70%      
B = de 62 à 69.99%      
C = - de 62%      
 

Algemene regels :      

 

De kampioen in een categorie (FA-FU-FO) stijgt steeds, ongeacht zijn statuut. (Junior, dame, 

veteraan, senior, super veteraan)     

Een schutter kan verlagen van categorie enkel na 2 jaar <slechte resultaten> 

Per jaar kan de schutter maar 1 categorie verlagen. 

Een schutter kan per jaar maar 1 (één) categorie stijgen, met uitzondering de kampioen scratch FO-

FU-FA en de algemene winnaar van de coupe FO of FU.      

Na een jaar zonder competitie zal de schutter bij het terug starten zijn laatste gekende categorie 

krijgen. Na twee jaar van afwezigheid zal de schutter beschouwd worden als een nieuwe 

schutter.(Buitenlandse resultaten tellen dus wel mee)    

Een schutter zonder categorie zal geklasseerd worden op basis van zijn 3 beste reeksen. ( Barrage en 

finales tellen niet mee)   

Na 3 competities zal de schutter een voorlopige categorie krijgen voor zijn 4 de wedstrijd. Na 4 
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competities zal hij een categorie krijgen op basis van zijn 3 beste resultaten.  

 En zo tot het einde van het seizoen.  

3. Klassementen : 

Selectiewedstrijden : 

Klassement per categorie : CB. A. B .C. 

Geen barrage en finales, behalve voor de wedstrijden op 75 kleis. 

 

In geval van gelijke punten :  

Wedstrijden op 100 kleis : het resultaat van de laatste reeks telt, daarna voorlaatste, en verder. 
 
Wanneer dan nog gelijk, passen we de countdown toe, zoals bij ISSF. 
 
Voor de wedstrijden op 75 kleis, telt de laatste, dan voorlaatste, dan eerste reeks. 
 

Kampioenschappen en Coupes : 

Klassement per statuut voor de bekers en de medailles : 

Scratch – Dames – Juniors -  Seniors CB -  Seniors A – Seniors B – Seniors C – Veteranen – Super 

Veteranen. 

Volgens de regels van ISSF en FITASC. (Behalve rekening houdend met de mogelijkheden per stand 

 

Prijzentafel : 

Klassement per categorie : CB – A – B – C . 

Bij een gesponsorde wedstrijd zullen de prijzen altijd volledig verdeeld worden. 

Samenstellen en hoeveelheid per categorie : 

60% van de schutters hebben prijs. 
 
70% van de prijzentafel per categorie zal voorzien worden voor de 3 eersten. 
 
Voor de competities in Wallonië, de prijzentafel zal bestaan uit patronen. 
 
Voor de competities in Vlaanderen, zal de prijzentafel bestaan uit waardebons, die kunnen 
gevalideerd worden bij Wapenhandel Peeters of TDK. 
De waardebons kunnen NIET dienen om de inschrijving voor een Federatie wedstrijd te betalen, ook 
niet in Wallonië. 
 
 
Een afwezige schutter bij de prijsuitreiking, zal NIET toegekend worden, en gaat deze prijs naar de  
volgende. 
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4. Belgische Ranking : 
 

Fosse Olympique : 

Voor de FO werd deze ranking samengesteld aan de hand van de resultaten 2016. 

Aktueel klassement seniors : 

 

NAAM-VOORNAAM Pts 

PEETERS YANNICK 186 

MOZZANICA GIOVANNI 111 

CARLIEZ  CLEMENT 94 

MOTTET MAXIME 55 

PEETERS  FRANS 43 

BOULARD  JACKY 36 

DUPONT PHILIPPE 22 

DE BOEL KRIS 22 

 

Dit resultaat is samengesteld aan de hand van klassementen ISSF 2016, selectie wedstrijden in België 

en internationale wedstrijden, waarvan hieronder meer. 

Regels 2017 :  

 

Er zal een commissie hoog nieveau opgericht worden die de criteria voor de volgende 4 jaar naar 

TOKYO 2020 toe zal opstellen. In afwachting van deze voorlopig nog geen nieuws. 

  

Directeurs Fosse : Luc BUDTS, Philippe KINIF.  


