Reglement Kringkeizerschieten
Opgesteld op 14-05-2007
Het kringkeizerschieten zal worden georganiseerd door de vereniging uit de
Kring De Achterhoek welke in het lustrumjaar de Kringdag organiseert.

Algemeen.
1. Voor het Kringkeizerschieten zijn van toepassing de voorschriften,
voorwaarden en bepalingen bij de jaarlijks door het gemeentebestuur te
verlenen vergunningen, benodigd voor het houden van voorgenoemde
wedstrijden.
2. Het niet naleven van deze regels kan uitsluiting tot gevolg hebben.
3. De schietwedstrijden bestaan uit twee onderdelen:
a) Het prijsschieten.
b) Het keizerschieten.
Aan beide onderdelen mogen slechts de oud-kringkoningen/koninginnen van
Kring De Achterhoek deelnemen.
4. In het afgebakende gebied mag geen alcohol worden genuttigd.

Het vogelschieten.
1. De deelnemers/deelneemsters aan het keizerschieten mogen meerdere
prijzen eraf schieten.
2. De prijzen van de onderdelen worden direct uitgereikt onder de vogelschacht.
3. De vogel kan worden gedraaid, indien bepaalde onderdelen er nog niet zijn
afgeschoten.
4. De romp van de vogel wordt gebruikt voor het Kringkeizerschieten.
5. Voor het keizersschot is gevallen, moet iedere koning/koningin op de romp
hebben geschoten. Is dit niet het geval dan wordt er een nieuwe romp
geplaatst.
6. De vogel is gemaakt van hout (geen multiplex toepassen).
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7. De vogel bestaat uit de volgende onderdelen en prijzen:
1. kop
2. rechtervleugel 3. linkervleugel
4. staart

5. romp

8. Het eerste schot wordt gelost door de Kringkeizer. Hierna schiet de
Kringvoorzitter. Vervolgens wordt er geschoten volgens jaartelling.

Keizer/Keizerin.
1. De koning/koningin die het laatste deel hout van de romp eraf schiet is de
nieuwe Kringkeizer/keizerin van Kring De Achterhoek.
2. Bij aanvang van de prijsuitreiking wordt hij/zij als nieuwe Kringkeizer/keizerin
officieel geïnstalleerd.
3. De Kringkeizer/keizerin is verplicht om op het volgende lustrumconcours
aanwezig te zijn. Hij/zij lost het eerste schot bij het vogelschieten en schiet
verder mee op de onderdelen.
4. Hij/zij kan zijn/haar titel wel verdedigen.
5. Van hem/haar wordt verwacht om bij de activiteiten van de Kring aanwezig te
zijn.
6. De nieuwe Kringkeizer/keizerin ontvangt een herinneringsmedaille.
7. Mocht de romp er niet op tijd af zijn geschoten, dan wordt de titel om het
Kringkeizerschap onder de deelnemers verloot. Dit in overleg met de
schietcommissie en het Kringbestuur.
8. Het bestuur van Kring De Achterhoek bepaalt of er een prijs is afgeschoten.
Hierover is geen discussie mogelijk.
9. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het kringbestuur.

Goedgekeurd d.d. 6 november 2007
te Dinxperlo
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