K

O N I N K L I J K E

N

E D E R L A N D S E

S

C H I E T S P O R T

A

S S O C I A T I E

Het Algemeen Bestuur heeft op 22 juni 2021 onderstaande besluiten genomen in verband met
het resterende wedstrijdseizoen 2020/2021.
De besluiten zijn van toepassing op de periode van 26 juni tot 1 november 2021.
1.

Het Algemeen Bestuur verleent dispensatie voor de organisatie van
Districtskampioenschappen buiten de in artikel 6.7 van het Schiet- en
Wedstrijdreglement deel I genoemde periode tot uiterlijk 1 oktober 2021.

2.

Het Algemeen Bestuur verleent dispensatie voor de verplichting om een
Districtskampioenschap te allen tijde te organiseren vóór de organisatie van een
Nederlands Kampioenschap in de desbetreffende discipline. Ook dat is geregeld in
artikel 6.7 Schiet- en Wedstrijdreglement deel I.

3.

Het Algemeen Bestuur verleent de Landelijke Technische Commissie dispensatie voor
de toepassing van artikel 6.1 van het Schiet- en Wedstrijdreglement deel I, namelijk dat
de LTC’s jaarlijks Nederlandse Kampioenschappen moeten organiseren in alle
vastgestelde schietsportdisciplines. De LTC’s mogen dus besluiten om deze Nederlandse
Kampioenschappen niet te organiseren indien daarvoor, vanwege de coronaperikelen,
onvoldoende tijd voor de voorbereiding en uitvoering is gegeven.

4.

Aangezien het voor veel wedstrijdschutters niet mogelijk zal zijn om in het
wedstrijdseizoen 2020/2021 deel te nemen aan de Districtskampioenschappen, is
besloten om de voorwaarden uit het Schiet- en Wedstrijdreglement deel I, artikel 21.2.8
inzake de verplichte deelname voor ranking aan een Districtskampioenschap, niet van
toepassing te verklaren voor dit wedstrijdseizoen.

5.

Aangezien door het lange tijd stil leggen van het seizoen, veel wedstrijdschutters niet in
staat zullen zijn om het minimumaantal van drie (3) scores te behalen voor ranking, is
besloten om het minimumaantal scores dat nodig is voor een ranking-resultaat te
verlagen van drie naar één (1) score en dus op dat punt artikel 21.3.1 van het SWR deel
I voor dit wedstrijdseizoen (2020/2021) tijdelijk te wijzigen. Dat betekent dat ook geen
gemiddelde score de eind-ranking bepaalt, maar de hoogst behaalde score. Dat kan ook
de startscore van het vorige wedstrijdseizoen zijn.

6.

Overeenkomstig artikel 15.6 uit het SWR deel I, kunnen LTC’s voorstellen voor limieten
voor deelname aan Nederlandse Kampioenschappen bij het Algemeen Bestuur
indienen. Dat is gebeurd en deze limieten alsmede de daaraan verbonden peildata, zijn
vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 15 september 2020. Veel
van de peildata zijn op 1 juni of eerder. Teneinde voldoende wedstrijdschutters de
gelegenheid te geven zich te selecteren voor één of meerdere Nederlandse
Kampioenschappen, stellen wij voor dat het Algemeen Bestuur het Dagelijks Bestuur
mandateert voor het wijzigen van de genoemde peildata, die meestentijds dan later
zullen worden vastgesteld. In deze wordt een deel van artikel 15.6 SWR deel I dus niet
uitgevoerd. De LTC’s en het Dagelijks Bestuur kunnen daarmee slagvaardig handelen.

