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ARTIKEL 1.
1. Het bondsfeestreglement bestaat uit vijf delen, te weten:
 deel A: algemene artikelen;
 deel B: algemene wedstrijden;
 deel C: wedstrijden op het terrein;
 deel D: draaiboek bondsfeest en
 deel E: uitwerking op artikelen en activiteiten.
2. Het bondsfeestreglement is een reglement als bedoeld in artikel 19 lid 1
van de statuten.
TOEWIJZING BONDSFEESTEN.
ARTIKEL 2.
1. Iedere vereniging heeft eenmaal in de 6 jaar recht op de organisatie van
een bondsfeest.
2. De bondsfeesten in een jaar worden toegewezen volgens een vastgestelde
rooster (zie hiervoor bijlage A.1).
3. Het rooster is een jaarrooster en is niet beslissend voor de volgorde,
waarin de verenigingen de feesten organiseren.
4. Mochten de verenigingen onderling niet tot keuzedata komen, dan beslist in
deze het bondsbestuur.
ARTIKEL 3.
1. Een tot de bond toetredende vereniging verkrijgt in het vastgestelde
bondsfeestrooster een plaats achter de vereniging, die volgens het rooster
het laatst voor de toetreding voor organisatie van een bondsfeest in
aanmerking kwam. De toetredende vereniging heeft pas het recht om voor het
eerst een bondsfeest te organiseren nadat alle andere op het moment van
toetreden tot de bond deel uitmakende verenigingen, nog een keer volgens
het geldende rooster een bondsfeest georganiseerd hebben.
2. Om in aanmerking te komen voor de organisatie van het Zuid Limburgs
Federatiefeest (ZLF), dient een vereniging zelf eerst minimaal twee
bondsfeesten georganiseerd te hebben.
ARTIKEL 4.
De organisatoren van de bondsschuttersfeesten in het volgende kalenderjaar
dienen tijdens de algemene vergadering (voorjaarsvergadering) van het lopende
jaar de data van de te organiseren bondsschuttersfeesten bekend te maken.
ARTIKEL 5.
Onderling ruilen van een bondsfeest is toegestaan, na verkregen toestemming
van het bondsbestuur. De roostervolgorde blijft ondanks ruiling ongewijzigd.
ARTIKEL 6.
De schuttersfeesten worden georganiseerd in de periode van 16 mei tot en met
31 augustus van het betreffende kalenderjaar.
ARTIKEL 7.
In het jaar, waarin de organisatie van het Zuid Limburgs Federatiefeest (ZLF)
berust bij een bij de bond aangesloten vereniging, heeft deze vereniging geen
recht op organisatie van een bondsfeest. Zij dient daarom haar feest te
ruilen met een vereniging, die twee jaar later een bondsfeest organiseert.
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ARTIKEL 8.
1. De organisator van het laatste bondsfeest in een jaar is tevens organisator van de uitkaveling van het individuele bondskampioenschap A-schutters
en B-schutters.
2. De vereniging, die het minste aantal keren het laatste bondsfeest van een
jaar heeft georganiseerd, zal dat laatste feest dienen te organiseren.
VERPLICHTINGEN VAN ORGANISERENDE VERENIGINGEN.
ARTIKEL 9.
De organiserende vereniging is verantwoordelijk voor een goede voorbereiding,
een goed verloop en een goede afwikkeling van de aan haar toegewezen taken.
Zie hiervoor deel D: draaiboek bondsfeest, evenals de toelichting hierop.
ARTIKEL 10.
1. Vanwege zeer bijzondere omstandigheden van zakelijke of persoonlijke aard,
kan het uitstellen van het bondsfeest slechts geschieden na overleg met en
verkregen goedkeuring van Dagelijks Bestuur(DB)van de bond. Het Dagelijks
Bestuur (DB) zal op uitdrukkelijk verzoek van de organisator om 10.30 uur
op het feestterrein aanwezig zijn om na overleg met de organisator in deze
een finale beslissing te nemen.
2. Het Dagelijks Bestuur (DB)van de bond neemt in deze een eindbeslissing en
kan tot afgelasting van het feest beslissen.
3. De organisator is verplicht, na een besluit van afgelasting, voor 11.30
uur, alle deelnemende verenigingen, juryleden en autoriteiten hiervan in
kennis te stellen.
VERPLICHTINGEN VAN DE VERENIGINGEN.
ARTIKEL 11.
1. Voor deelname aan een bondsfeest is een vereniging een inleggeld
verschuldigd, dat begrepen wordt in de afdracht als bedoeld in artikel 9
lid 1 onder a van de statuten. Bij niet deelnemen aan een bondsfeest,
vindt er geen restitutie plaats van het inleggeld voor dat feest.
2. Indien een lid van een vereniging overleden is zal de vereniging zolang
het betreffende lid nog niet begraven is, vrijgesteld worden van deelname
aan bondsschuttersfeesten en andere bondsactiviteiten.
ARTIKEL 12.
1. De wedstrijden, waaraan door alle verenigingen kan worden deelgenomen,
zijn te verdelen in algemene- en overige wedstrijden.
2. Algemene wedstrijden zijn de wedstrijden: beste presentatie, beste houding
optocht, beste defilé, mooiste uniform, mooiste geheel, beste vaandrig,
beste bordjesdrager en meest gewapende leden.
3. Beoordeling van de overige wedstrijden vindt plaats op het feestterrein.
4. Voor zover niet anders wordt vermeld, zijn op alle wedstrijden van toepassing, de wedstrijdnormen van de Oud Limburgse Schuttersfederatie (uitgave
2004), samengesteld c.q. opgesteld door de Normencommissie OLS-federatie,
goedgekeurd door het bestuur van de OLS-federatie en vastgesteld door de
Algemene Vergadering van de OLS-federatie.
5. De beoordeling van alle exercitieoefeningen/uitvoeringen geschiedt volgens
het boek "No. 92 Reglement op de exercitiën der Infanterie Aanschrijving
D.v.O. de dato 9 november 1914, IIe afdeling No. 85 Breda Koninklijke
Militaire Academie 1914" voor verenigingen die de oude exercitie
beoefenen. Voor verenigingen, welke de nieuwe exercitie beoefenen, volgens
"Reglement voorschrift No. 2-1592-4e druk, vastgesteld bij aanschrijving
van de Minister van Oorlog de dato 2 juli 1956, Hoofdkwartier van de
Generale Staf No. G/106-012".
6. Groepen en/of personen welke deelnemen aan de wedstrijden mooiste
koning/keizer, koningin/keizerin, bielemannen, marketentsters en
mooiste/modelste generaal dienen actief deelgenomen te hebben aan de
optocht. Zij kunnen slechts deelnemen in functie/onderdeel welke tijdens
de optocht werd bekleed.
Van het bovenstaande zijn uitgezonderd de schietwedstrijden. Uitzondering
is vervallen per 30-3-2013 bij besluit van algemene ledenvergadering
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GASTVERENIGINGEN.
ARTIKEL 13.
1. Onder gastverenigingen wordt verstaan: verenigingen, die niet bij de
schuttersbond aangesloten zijn.
2. Voor toelating op een bondsfeest van een of meerdere gastverenigingen is
alleen schriftelijke meldplicht aan het bondsbestuur vereist.
3. Gastverenigingen kunnen niet meedingen naar de reglementair vastgestelde
bondsprijzen.
4. Ontvangst en optreden van gastverenigingen dient in overleg met het
bondsbestuur op zodanige wijze en tijd plaats te vinden dat het tijdschema
en de uitvoering van het bondsfeestprogramma niet wordt doorkruist.
5. Tijdens de optocht worden gastverenigingen achter de verenigingen van de
schuttersbond geplaatst.
JURY.
ARTIKEL 14.
1. Juryleden worden door de algemene vergadering op voordracht van het
bestuur benoemd.
2. Bij besluit van de algemene vergadering kunnen reserve-juryleden worden
benoemd, die zelf aan een der verenigingen verbonden zijn als instructeur
of commandant.
3. Bij ontstentenis van een der juryleden kan het bondsbestuur een der
reserve-juryleden als plaatsvervanger aanwijzen.
ARTIKEL 15.
De jury bestaat, met uitzondering van de solistenwedstrijden, bij alle
overige wedstrijden uit minimaal twee personen.
ARTIKEL 16.
De juryleden ontvangen per bondsfeest een tegemoetkoming in de gemaakte
onkosten, waarvan de hoogte wordt vastgesteld door de Algemene
Vergadering.
ARTIKEL 17.
1. De door de bond ter beschikking gestelde juryrapporten, dienen met inkt te
worden ingevuld. Eventuele correcties dienen door het betreffende jurylid
van paraaf voorzien te worden.
2. Alle juryrapporten zullen na bekendmaking van de prijzen aan een door de
vereniging aangewezen vertegenwoordiger worden uitgereikt, tenzij het
bondsbestuur het noodzakelijk acht deze lijsten ter controle vooralsnog in
haar bezit te houden.
ARTIKEL 18.
1. Waar niet anders is vermeld, beslist bij een gelijk aantal punten
tussen twee of meerdere verenigingen/groepen/persoon, het lot.
2. De loting geschiedt door het bondsbestuur, met uitzondering van 'hoogste
aantal punten: presentatie, optocht en defilé. Hier vindt de loting plaats
door de voorzitter of de secretaris van de verenigingen, die hiervoor in
aanmerking komen.(NB: Inmiddels is de geaccepteerde praktijk dat loting
automatisch geschiedt door middel van het computerprogramma uitslagen
wedstrijdonderdelen.)
PRIJZEN TIJDENS DE BONDSFEESTEN.
ARTIKEL 19.
1. Als bijlage 3 bij deel A van dit reglement is gevoegd, een lijst van de
tijdens een bondsfeest door de organiserende vereniging ter beschikking te
stellen prijzen.
2. De organiserende vereniging heeft het recht om in aanvulling op de prijzen
volgens het bondsreglement prijzen toe te kennen. Indien zij van dit recht
gebruik maakt zal zij daarvan uiterlijk op de dag van het bondsfeest
melding maken aan het bondsbestuur.
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ARTIKEL 20.
1. Het bondsbestuur bepaalt aan de hand van de juryrapporten, de
toekenning van de prijzen, zoals deze in de prijzenlijst zijn vastgesteld.
2. Geldprijzen worden uiterlijk binnen 3 weken na het laatste gehouden
bondsfeest door de bondspenningmeester op rekening van de desbetreffende
verenigingen bijgeschreven.
3. De winnaars van de wisselbekers “Beste jaarprestatie schieten A”, “Beste
jaarprestatie schieten B” en “Beste jaarprestatie exercitie” krijgen een
blijvende herinnering in de vorm van een zilveren schild.
Te bestellen/verzorgen door het bondsbestuur
BEROEP/RECLAMATIE.
ARTIKEL 21.
1. Beroep en/of reclamaties met betrekking tot het verloop, de jurering of de
uitslag van de wedstrijden kan geschieden door een tot vertegenwoordiging
van de betreffende vereniging bevoegd persoon.
2. Reclames kunnen slechts in behandeling genomen worden, onder overlegging
van het betreffende juryrapport.
3. Tijdens het feest mondeling ingediende reclames dienen door de reclamant
schriftelijk bevestigd te worden bij het bondsbestuur.
ALGEMENE ARTIKELEN.
ARTIKEL 22.
Overtreding van reglementen en/of statuten kan het bondsbestuur doen besluiten de vereniging of onderdelen daarvan een boete op te leggen of uit te
sluiten van verdere deelname aan de wedstrijd(en).
ARTIKEL 23.
In alle gevallen, waarin door dit reglement niet wordt voorzien, beslist het
bondsbestuur.
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