VLAAMSE SCHIETSPORTKOEPEL
Vereniging zonder winstoogmerk
Erkend door Sport Vlaanderen

REGLEMENT MASTERS OF FLANDERS 2023
Voor het 17de jaar organiseert VSK vzw, in samenwerking met de clubs en de
provinciale werkgroepen, de “MASTERS of FLANDERS” in 8 disciplines.
Er wordt een budget vrijgemaakt om waardenbons te geven overeenkomstig titel 7, paragraaf 1 en om
waardenbons (maximaal 2 x € 800 zie reglement) uit te loten tussen de regelmatige deelnemers aan
de “MASTERS of FLANDERS 2023”.
Het (voorlopig) klassement zal beschikbaar zijn op de site van VSK (www.sportschieten.be).
1. Doelstelling
VSK wil de clubs die wedstrijden inrichten aanmoedigen en ondersteunen.
Tevens willen wij de sportschutters, ongeacht het niveau van hun prestaties, de kans geven om de
nadruk te leggen op sportbeoefening door op regelmatige basis aan wedstrijden deel te nemen.
2. Voorwaarden gesteld aan de deelnemende clubs of provinciale werkgroepen.
•
•
•

•
•
•

•

•

De club of provinciale werkgroep is lid van VSK.
De gebruikte schietstanden zijn door de medewerker Organisatie en de medewerker Arbitrage
erkend.
De club of provinciale werkgroep betaalt €50 voor het gebruik van de titel Masters of Flanders.
Hiertoe zal in het najaar van het jaar voorafgaand aan de competitie een verklaring op eer gevraagd
worden aan de clubs, waarna het verschuldigde bedrag in het jaar van de competitie zal
aangerekend worden. Dit bedrag is slechts 1 keer verschuldigd, ongeacht hoeveel disciplines een
club opneemt in zijn wedstrijd. Deze opbrengst wordt gebruikt om extra waardebonnen te voorzien.
Bij voorkeur wordt gevraagd om een online inschrijvingsformulier aan te maken,
vb. via Google Drive.
De organisatiekosten worden gedragen door de deelnemende club of provinciale werkgroep.
Alle opbrengsten van de wedstrijd zijn eigendom van de club/provinciale werkgroep. Alle
uitnodigingen, affiches en aankondigingen zullen duidelijk vermelden dat de wedstrijd in aanmerking
komt voor het klassement van de “MASTERS of FLANDERS”.
De prijzen die een schutter kan winnen tijdens de wedstrijd moeten duidelijk vermeld worden op
een affiche of vermeld worden in een reglement hoe de prijsuitreiking verloopt. Indien er geen plaats
is op de affiche dient er een reglement opgemaakt worden hoe de prijsverdeling zal worden verdeeld
aan de schutters. Dit reglement zou moeten ook zichtbaar moeten liggen in de club wanneer de
schutters zich komen aanmelden voor de wedstrijd. De schutters kunnen dit reglement ook
opvragen bij de verantwoordelijke van de organiserende club.
De club bezorgt tijdig per e-mail een digitale affiche aan VSK per mail via stcteam@sportschieten.be
en organisatie-doel@vsk.vlaanderen voor goedkeuring alvorens publicatie. Als er een reglement is
moet dat ook meegestuurd worden naar VSK voor nazicht. Zo kunnen we als iets niet duidelijk is
op de affiche over de prijsuitreiking kunnen we dit melden aan de club zodanig dat ze nog het
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•
•
•

•
•

•

•

•
•
•
•
•
•

kunnen aanpassen.
Hierop wordt duidelijk vermeld welke prijzen worden voorzien voor het klassement van hun
wedstrijd en deze moeten ook na maximaal 2 maanden worden uitgereikt
Als aan één van deze voorwaarde NIET voldaan wordt, kan de MOF-wedstrijd alsnog
geschrapt worden en deelname aan een volgende jaargang worden geweigerd.
Het inschrijvingsgeld ten laste van een deelnemende sportschutters zal niet hoger zijn dan €10
per wedstrijd.
De wedstrijd behoudt een “open” karakter voor alle leden van VSK.
De wedstrijden worden op officiële schijven geschoten. Wanneer er word geschoten op
schietkaarten dienen de schietkaarten genummerd te zijn. De club of provinciale werkgroep zorgt
voor voldoende bekwame medewerkers om de wedstrijd in goede banen te leiden en te arbitreren.
Het wedstrijdverloop moet de deelname van voldoende sportschutters voorzien.
De club geeft de deelnemers de mogelijkheid om een plaats te reserveren. Plaatsen gereserveerd
door sportschutters die 15 minuten vóór de wedstrijd niet aanwezig zijn, mogen aan andere
deelnemers toegewezen worden.
De club maakt een volledig klassement op dat zo snel mogelijk, ten laatste binnen de 2 weken, via
het correcte formulier van VSK verzonden wordt aan het secretariaat van VSK via
stcteam@sportschieten.be. Dit document is een standaardformulier (template opgemaakt door
VSK) dat zal aangeleverd worden door VSK.
Wanneer er een lottrekking geweest is tijdens een wedstrijd dient de club, de winnende schutters
bekend te maken aan iedere deelnemende schutter. Eventueel via een lijst wanneer men het
klassement doorstuurt naar de schutters.
VSK zal het afzonderlijk klassement met de sportschutters die in aanmerking komen voor de
“MASTERS of FLANDERS” zelf opstellen en de punten toekennen.
Sportschutters die zich hebben ingeschreven en geen prestatie neerzetten of zich uit sympathie
hebben ingeschreven, zullen niet in het klassement worden opgenomen!
Clubs die bepaalde regels uit dit reglement negeren of niet toepassen kunnen door de
vergadering één of meerdere jaren uitgesloten worden om het label van Master of Flanders aan
hun wedstrijd te geven.
De clubsteunen die worden aangeboden aan de schutter en de steunen van de schutter dienen
volgens het reglement VSK 2023 (zie website) in orde te zijn
De junioren die bij de dames of bij de senioren willen schieten kunnen dit. Maar dit moet wel
voor de wedstrijd meegedeeld worden. Voor PK, VK en NK blijven ze wel in hun eigen
categorie
Wanneer de schutters hun wedstrijd hebben beëindigd laten ze al hun materiaal liggen tot
iedereen gedaan hebben

3. Voorwaarden gesteld aan de deelnemende sportschutters.
•

•
•

De sportschutter is toegetreden lid van VSK doelschieten in 2023 en schiet de wedstrijden in naam
van de club van VSK waarbij hij/zij is aangesloten. Wanneer de sportschutter is aangesloten bij
meerdere clubs is de club waarvoor de sportschutter zijn Provinciaal Kampioenschap schiet de club
waarvoor hij of zij zal aantreden. Sportschutters die in naam van een club schieten die niet bij VSK
is aangesloten, zullen worden geschrapt voor het klassement Masters of Flanders.
De sportschutters is niet geschorst.
De sportschutter is, voor deelname aan de kogeldisciplines, in het bezit van één van de volgende
documenten:
1° een geldige voorlopige sportschutterslicentie of een sportschutterslicentie
2° een Europese vuurwapenpas uitgereikt door een andere lidstaat van de Europese Unie (dus
geen Belgische Europese vuurwapenpas)
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4. Wedstrijdbepalingen: disciplines.
•

Masters sportpistool
- Discipline 16:
Een precisiewedstrijd in kaliber .22 van 30 schoten, met als basisreglement het
deel “precisie” van de discipline 16.

•

Masters luchtpistool
- Discipline 11:
o Duiveltjes en Benjamins: 30 schot
o Cadetten: 40 schot
o Junior Dames, Junior Heren, Senior en Dames: 60 schot
- Maximum 3 schot op één schijf wanneer er op papieren schijven wordt
geschoten
- Het wordt aangeraden om, wanneer er elektronisch geschoten wordt, backing
cards te gebruiken
- Er wordt op volle punten geschoten

•

Masters 50 meter geweer
o 60 schot liggend.
o Aparte klassement -60 jaar en +60 jaar
o Internationaal: Bestaande uit de personen die op de nationale ranking van
december de internationale selectienorm heeft behaald. Dit wil zeggen
dat deze schutter, op de nationale ranking van december, 3 keer het
selectiepunt internationaal heeft behaald. Dit wordt voorafgaand aan de
eerste wedstrijd gecommuniceerd.

•

Masters luchtgeweer
o Discipline 9:
▪ Duiveltjes en Benjamins: 30 schot
▪ Cadetten: 40 schot
▪ Junior Dames, Junior Heren, Senior en Dames: 60 schot
o Maximum 1 schot op één schijf wanneer er op papieren schijven wordt
geschoten
o Het wordt aangeraden om, wanneer er elektronisch geschoten wordt, backing
card te gebruiken
o Er wordt op decimalen geschoten

•

Masters Sportpistool
▪ Een precisiewedstrijd van 30 schoten, met als basisreglement het deel
“precisie” van de discipline 16.

•

Masters Superkaliber
▪ Een precisiewedstrijd van 30 schoten, met als basisreglement het deel
“precisie” van de discipline 17.

•

Masters 50m Pistool
o Discipline 15
o 60 schot

•

Masters Opgelegd Lucht Pistool
o Voor personen vanaf senior 2 en dames 2
o 40 schot
o Decimale punten (wordt herbekeken eind 2023)
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•

Masters Opgelegd Lucht Geweer
o Voor personen vanaf senior 2 en dames 2
o 40 schot
o Decimale punten

5. Eindklassementen.
Het Directiecomité Doelschieten van VSK bepaalt, op basis van de aanvragen van de clubs of
provinciale werkgroepen, welke wedstrijden voor het komend jaar in aanmerking worden genomen.
Hiervan wordt een kalender opgesteld.
In 2023 worden 8 afzonderlijke “Masters” ingericht:
•

Masters 50 meter geweer
- Tot 59 jaar
- Vanaf 60 jaar
- Internationaal: Bestaande uit de personen die op de nationale ranking van
december de internationale selectienorm heeft behaald. Dit wil zeggen dat deze
schutter, op de nationale ranking van december, 3 keer het selectiepunt
Internationaal heeft behaald. Dit wordt voorafgaand aan de eerste wedstrijd
gecommuniceerd.

•

Masters luchtpistool
- 60 schot Dames tot 49 jaar (of erkend als DAM-1 bij VSK)
- 60 schot Dames vanaf 50 jaar
- 60 schot Heren tot 49 jaar (of erkend als SEN-1 bij VSK)
- 60 schot Heren vanaf 50 jaar
- Jeugd -16 jaar (40 Schot)
- Jeugd 16 jaar – 20 jaar (60 schot )
- Jeugd 30 schot (Duiveltje-Benjamin)
- Internationaal: Bestaande uit de personen die op de nationale ranking van
december de internationale selectienorm heeft behaald. Dit wil zeggen dat deze
schutter, op de nationale ranking van december, 3 keer het selectiepunt
internationaal heeft behaald. Dit wordt voorafgaand aan de eerste wedstrijd
gecommuniceerd.

•

Masters luchtgeweer
- 60 schot Dames tot 49 jaar (of erkend als DAM-1 bij VSK)
- 60 schot Dames vanaf 50 jaar
- 60 schot Heren tot 49 jaar (of erkend als SEN-1 bij VSK)
- 60 schot Heren vanaf 50 jaar
- Jeugd -16 jaar (40 Schot)
- Jeugd 16 jaar – 20 jaar (60 schot)
- Jeugd 30 schot (Duiveltje-Benjamin)
- Internationaal: Bestaande uit de personen die op de nationale ranking van
december de internationale selectienorm heeft behaald. Dit wil zeggen dat deze
schutter, op de nationale ranking van december, 3 keer het selectiepunt
internationaal heeft behaald. Dit wordt voorafgaand aan de eerste wedstrijd
gecommuniceerd.
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•
•

Masters sportpistool
- Open klassement
Masters superkaliber
- Open klassement

•

Masters 50m pistool
- Open klassement
- Internationaal: Bestaande uit de personen die op de nationale ranking van
december de internationale selectienorm heeft behaald. Dit wil zeggen dat deze
schutter, op de nationale ranking van december, 3 keer het selectiepunt
internationaal heeft behaald. Dit wordt voorafgaand aan de eerste wedstrijd
gecommuniceerd.

•

Masters opgelegd pistool
- Vanaf DAM 2 / SEN 2 en DAM A / SEN A schieten in 1 categorie
- DAM B / SEN B & DAM C / SEN C schieten in 1 categorie

•

Masters opgelegd geweer
- Vanaf DAM 2 / SEN 2 en DAM A / SEN A schieten in 1 categorie
- DAM B / SEN B & DAM C / SEN C schieten in 1 categorie

Per wedstrijd worden volgende punten toegekend aan de deelnemers die in aanmerking komen:
• 1ste plaats: 50 punten
• 2de plaats: 45 punten
• 3de plaats: 42 punten
• 4de plaats: 40 punten
• 5de plaats: 38 punten
• 6de plaats: 36 punten
• 7de plaats: 34 punten
• 8ste plaats: 33 punten
• 9de plaats: 32 punten
• 10de, 11de plaats…: 31 punten, 30 punten….
• Vanaf de 40ste plaats: 1 punt
Stel dat de eerste en de tweede in de rangschikking hetzelfde resultaat hebben, dan worden door VSK
de punten doorgerekend. Dit wil zeggen dat de eerste 50 punten krijgt, de tweede eveneens 50 punten
krijgt en de derde 42 punten in plaats van 45.
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Hieronder het overzicht van het aantal wedstrijden tellend voor het eindklassement:

Georganiseerde
wedstrijden
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Wedstrijden tellend
voor de
Eindrangschikking
1
1
2
2
3
4
5
6
7
7

Georganiseerde
wedstrijden
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Wedstrijden tellend
voor de
Eindrangschikking
8
9
10
11
11
12
13
14
14
15

Het eindklassement wordt opgemaakt door eerst te sorteren op het aantal tellende en deelgenomen
wedstrijden en vervolgens op het aantal punten. Enkel de personen die aan het minimaal aantal
wedstrijden hebben deelgenomen, komen in aanmerking voor de waardebonnen.
Indien er in het eindklassement ex-aequo ’s zijn voor de eerste 3 plaatsen dan zal de sportschutter die
het meeste wedstrijden gewonnen heeft als eerste worden geklasseerd. Is er dan nog gelijkheid dan
bekijken we het aantal 2de plaatsen en zo verder. Wanneer alles gelijk is krijgen de beiden schutters
dezelfde plaats toegewezen.

6. Doorgeven van de punten van de wedstrijden aan de VSK
De punten worden zo snel mogelijk ten laatste 14 dagen na afloop van de wedstrijd doorgegeven aan
VSK op volgend e-mailadres: stcteam@sportschieten.be , die de resultaten publiceert op hun website.
Hoe vlugger gekend, hoe sneller de publicatie.
De punten moeten in het standaardformulier, opgemaakt door VSK, ingevuld en opgestuurd worden.
Andere exemplaren worden niet meer aanvaard. Bij het niet naleven van deze regels, kan de wedstrijd
afgekeurd worden op het einde van het klassement.
Dit standaardformulier wordt in het begin van het jaar naar alle clubs gestuurd die een MOF-wedstrijd
organiseren.
Voor de uitmaak van de resultaten in de disciplines luchtgeweer wordt met decimalen gerekend.
Indien mogelijk zullen de punten zonder decimalen ook worden doorgegeven aan VSK
7. Prijzen.
Algemeen klassement
De drie eerste van elk eindklassement, vastgesteld overeenkomstig 5. Eindklassementen, en telkens
elk veelvoud van 5 en van 10, ontvangen een waardebon zoals besproken tijdens de MOF- vergadering
met de clubs. De verdeling gebeurt volgens de tabel hieronder opgenomen.
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superkaliber - disc 17

sportpistool - disc 16

Free pistol - disc 15

kk liggend internatio,naal

kk liggend +60j

kk liggend -60j

LP opgelegd

LP 30 schot jeugd

LP 40 schot jeugd

LP 60 schot jeugd +16j

LP 60 schot internationaal

LP 60 schot Dames +50j

LP 60 schot Dames -50j

LP 60 schot Heren +50j

LP 60 schot Heren -50j

LG opgelegd

LG 30 schot jeugd

LG 40 schot jeugd

LG 60 schot jeugd +16j

LG 60 schot internationaal

LG 60 schot Dames +50j

LG 60 schot Dames -50j

LG 60 schot Heren +50j

LG 60 schot Heren -50j
1e plaats

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

2e plaats

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

3e plaats

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

5e

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10e plaats

plaats

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

15e plaats

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

20e

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

plaats

2 waardenbons €800
Er worden twee waardenbons (2 x € 800) uitgeloot tussen de deelnemers die minstens aan 50% van
de georganiseerde wedstrijden van één van de 8 disciplines hebben deelgenomen.
Er wordt hiervoor een volledig klassement opgemaakt van de deelnemers die aan 50% van de
georganiseerde wedstrijden hebben deelgenomen. Dit klassement loopt over alle georganiseerde
disciplines.
Een deelnemer die aan verschillende “Masters” deelneemt krijgt, bij de loting, één kans per geschoten
discipline. Voor elke extra deelname aan een wedstrijd boven het aantal van 50% wedstrijden per
discipline wordt een extra kans toegekend aan de deelnemer
BV: een deelnemer aan de masters Luchtgeweer neemt deel aan alle 15 georganiseerde wedstrijden.
In dit geval is 50% 8 wedstrijden. Deze deelnemer krijgt voor de loting 1 kans voor zijn 8 deelnames
en voor elke extra wedstrijd een bijkomende kans, dus krijgt hij in totaal 8 kansen voor de lottrekking
Een deelnemer kan maar één van de twee uitgelote waardenbons winnen.
De loting vindt op het einde van het jaar plaats en wordt getrokken te Berchem zodat de prijzen ter
gelegenheid van de Kerst Happening of prijs uitreiking MOF kunnen verdeeld worden. Het is
aangewezen dat de schutter die een waardebon van 800€ wint, aanwezig is op prijsuitreiking. De
waardenbons die niet werden opgehaald tijdens de prijsuitreiking worden niet meer via de post
opgestuurd doordat er verloren gaan.
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