Gilde Broederschap van Onser Liever Vrouwe

Gilde Sint Sebastiaan Oirschot

Gilde Sancta Barbara Oirschot

Sint Joris Gilde Oirschot

Reglement 4 Oirschotse gilden
Versie 2020

Gemeentewisselschild

(GWS)

Heemkundewisselschild

(HWS)

Kampioen van Oirschot

(KvO)

Algemeen GWS/HWS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Deelname staat open voor alle gildebroeders-zusters van de 4OG.
Deelname staat ook open voor jeugdleden vanaf 14 jaar, waarbij onder de 16 jaar een ouder zorg
draagt voor afdoende verantwoorde persoonlijke begeleiding, op grijpafstand, van de schutter.
Indien een gilde niet in staat is om voldoende schutters aan te melden voor het GWS/HWS wordt
er ten alle tijden voorrang gegeven aan het GWS.
De verschieting wordt gehouden op 4 zaterdagen die vooraf in de 4OG vergadering worden
vastgesteld en start om 18.00 uur met uitzondering van de laatste zaterdag dan beginnen we om
16.00 uur.
De verschieting wordt op 2 aparte bomen verschoten op een plaatje van 70 mm.
De schiet volgorde wordt vooraf bepaald door een loting onder de 4 koningen van de 4OG gilden.
Op de afsluitende avond wordt er niet gekampt voor de dagkampioen.
Het schrijven zal geschieden door een van het organiserende gilde.
Schrijver van de 4OG zorgt tijdig voor uitnodiging van Burgemeester en Heemkundevoorzitter,
tijdstip 20.00 uur.

Gemeentewisselschild:
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Vooraf aan de verschieting wordt bij de schrijver een lijst van 6 deelnemers wordt ingeleverd.
Waarvan 4 deelnemers vast ingedeeld zijn in het viertal en 2 deelnemers op de reserve lijst staan.
Deelname door de 2 reserve deelnemers is ook mogelijk bij het Heemkunde schild.
Winnaar van het wisselschild is het gilde waarvan het viertal het hoogste aantal treffers heeft of na
afkampen met een viertal met gelijke treffers winnaar is geworden.
Voor de persoonlijke score van de schutter wordt zijn aantal rake treffers bij het GWS
aangehouden.
Winnaar van het zilveren speld GWS is de deelnemer die het hoogste aantal treffers heeft of na
afkampen met deelnemers(s) met gelijke treffers winnaar is geworden.
Op de 3 1ste zaterdagen ontvangt de dagkampioen GWS uit handen van de hoofdman van het
organiserende gilde de dagprijs.
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Heemkundewisselschild:
16. Vooraf aan de verschieting wordt bij de schrijver een lijst met 2-tallen ingeleverd.
17. Bij de 2-tallen mogen geen invallers meedoen
18. Winnaar van het wisselschild is het gilde waarvan het tweetal het hoogste aantal treffers heeft of na
afkampen met een tweetal met gelijke treffers winnaar is geworden.
19. Voor de persoonlijke score van de schutter wordt zijn aantal rake treffers bij het HWS
aangehouden.
20. Winnaar van het zilveren speld HWS is de deelnemer die het hoogste aantal treffers heeft of na
afkampen met deelnemers(s) met gelijke treffers winnaar is geworden.
21. Op de 3 1ste zaterdagen ontvangt de dagkampioen HWS uit handen van de hoofdman van het
organiserende gilde de dagprijs.
Kampioen van Oirschot:
22. Deelname staat open voor alle gildebroeders-zusters van de 4OG die aanwezig zijn op de laatste
zaterdag.
23. Deelname staat ook open voor jeugdleden vanaf 14 jaar, waarbij onder de 16 jaar een ouder zorg
draagt voor afdoende verantwoorde persoonlijke begeleiding, op grijpafstand, van de schutter.
24. Het gilde waar de afsluitende avond verschoten wordt zorgt voor een zilveren schild tegen een richt
bedrag van € 80,- incl. BTW.
25. Op de afsluitende 4e zaterdagavond wordt de KvO verschoten op alle beschikbare bomen, waarbij:
 Starten met normale schoten op plaatje van 70 mm op boom 1 – 2 - 3
 Daarna schouder schoten op plaatje van 70 mm op de resterende bomen
 Tijdens het afkampen blijft de normale afstand tot de boom in tact.
 Indien de tijd begint te dringen is het aan de schrijver van de 4OG om over te gaan naar
pistoolschoten, waarbij absoluut geen hulpmiddelen, geen fratsen etc. aan de bogen toegestaan
zijn.
Volgorde van organiseren
2020 Sint Sebastiaan, Sint Joris, OLV Broederschap, Sancta Barbara
2021 Sancta Barbara, Sint Sebastiaan, Sint Joris. OLV Broederschap
2022 OLV Broederschap, Sancta Barbara, Sint Sebastiaan, Sint Joris
2023 Sint Joris, OLV Broederschap, Sancta Barbara, Sint Sebastiaan

Daar waar het reglement ergens niet in voorziet nemen de hoofdmannen van de 4 Oirschotse gilden een besluit.
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