Europäische Gemeinschaft Historischer Schützen
Communaute européenne des gildes historiques
European community of historic guilds
Europese Gemeenschap der historische Schuttersgilden
Europejska Wspólnota Historycznych Strzelców

REGLEMENT EUROPEES KONING- EN
PRINSSCHIETEN
Het Europees koningschieten wordt gehouden volgens de plaatselijke traditie.
De wapens worden ter beschikking gesteld en het gebruik van eigen wapens is verboden.
De inschrijvingen voor deelname aan het Europees koningschieten gebeurt alleen via de
regiovoorzitter/regiosecretaris.

Inschrijvingen koningen & prinsen:
- Het aanmelden van de koningen & prinsen moet ten laatste op 1 juli van het organisatiejaar
via de verbonden/federaties bij de regiovoorzitter/regiosecretaris toekomen.
Bij het aanmelden van de koning dient een aanmeldingsbedrag van € 10,= en een
inschrijfbedrag voor het schieten in Leudal van € 10,= te worden voldaan. Totaal € 20,=
Voor de prinsen geldt een aanmeldingsbedrag van € 10,= en een inschrijfbedrag voor het
schieten in Leudal € 5,=. Totaal € 15,= .
- De regiovoorzitter/regiosecretaris zal instaan voor het verzamelen van de gegevens van de
deelnemende koningen en prinsen.
- De regiosecretarissen zorgen ervoor dat de inschrijvingen van de deelnemende koningen &
prinsen vóór 15 juli aan de organisatie en aan de generaalsecretaris van de EGS worden
toegezonden. Deze lijst is bindend en dient bij het koningschieten en prinsschieten als
grondslag.
- Op de dag zelf zijn geen aanmeldingen meer mogelijk.
- Een deelname is alleen mogelijk als op 1 juli 2018 het gehele inschrijfbedrag van € 20,voor de koning en € 15,- voor de prins is betaald.

Voorwaarden tot deelneming:
Criteria:
Iedere regio bepaalt zelf wie mee mag schieten bij het Europees koning- en prinsschieten. De
wijze waarop de deelname wordt bepaald moet schriftelijk aan de EGS worden aangeboden.
De leeftijd van de deelnemer voor het Europees prinsschieten wordt door de desbetreffende
regio of deelregio zelf bepaald.
De deelnemers moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:
- De gilden/schutterijen/verenigingen van de deelnemers moeten lid zijn van het E.G.S. of
een bij de E.G.S. aangesloten organisatie.
- De deelnemende koningen & prinsen zullen met minstens zes (6) gildeleden en het
gildenvaandel aanwezig zijn en tevens deelnemen aan de optocht.
- Het aanmelden en deelnemen van de koning & prins moet gebeuren in gildentenue/pak en
omhangen met zijn waardigheidstekens.
- Indien de koning of de prins een vrouw is, dient zij aan dezelfde voorwaarden te voldoen
en wordt zij eveneens en gelijkwaardig tot het koningschieten toegelaten.
- De deelnemers aan het schieten mogen niet onder invloed van alcohol zijn. Voor alle
deelnemers aan het schieten geldt absoluut alcoholverbod, gedurende de gehele wedstrijd
(nul promille grens). Deelnemers die wel alcohol op hebben, worden onmiddellijk
gediskwalificeerd van de deelname aan het schieten. De beslissing neemt de
schietcommissie direct en is onherroepelijk.

Aanschrijven deelnemende koningen & prinsen:
De aangemelde deelnemers krijgen, als bevestiging van de aanmelding van de
generaalsecretaris van de EGS, een startbewijs toegezonden. Dit startbewijs moet bij de
aanmelding in Leudal worden getoond!

Aanmelden koningen & prinsen:
De koning & prins dienen zich op zaterdag tussen 9:00 en 11:00 uur aan te melden bij hun
regiosecretaris op de daarvoor aanwezige locatie. Hier kan hij/zij zich inschrijven en
deelnemen aan de loting voor de voorronden. Om organisatorische redenen kan de loting op
voorhand gebeuren onder toezicht van de commissie.
Bij het aanmelden dient een geldig legitimatiebewijs te worden getoond. Anders is geen
deelname mogelijk.
Het inschrijfgeld voor de koningen bedraagt € 10. Voor de prinsen is het inschrijfgeld € 5 (of
een vergelijkbaar bedrag in de munteenheid van het land van de deelnemer). Dit bedrag moet
voorafgaand samen met het aanmeldingsbedrag van € 10 worden betaald. (zie inschrijvingen
koningen & prinsen

Taken voor de organisatie:
De organisatie dient voor het feest de volgende voorbereidingen te treffen:
- Ter beschikking stellen van een toereikende, grote- en aantrekkelijke ruimte waar de
aanmeldingen plaatsvinden. Voor de inschrijving te zorgen voor de nodige tafels en stoelen
voor de regio’s. Aan de hand van de inschrijvingen kan hiervan worden afgeweken. Dit
wordt op een commissievergadering besproken, welke plaatsvindt tussen 1 augustus en het
begin van de feestelijkheden.
- Een duidelijke bewegwijzering aan te brengen naar de inschrijflocatie.
- De organisatie zorgt voor een aandenken voor de deelnemende koningen en prinsen.
- Per regio zijn minstens 2 medewerkers aanwezig om de lijsten te controleren en bij te
houden en het aandenken aan de deelnemer te overhandigen.
- Belangrijk: Personen die zich bezig houden met het organiseren van het schieten mogen
niet deelnemen aan de schietwedstrijd voor het Europees koning- en prinsschieten.
- Op het schietterrein is een informatiestand voor de deelnemers aanwezig.
Door de regio te voorzien:
Iedere regiosecretaris zorgt ervoor, dat er steeds 2 mensen aanwezig zijn, die de regio talen
machtig zijn om de inschrijvingen in goede banen te leiden. Deze mensen dienen op de
hoogte te zijn van de plaats en het verloop van het koning- & prinsschieten.

Voorronden :
De organisator zorgt voor de nodige vergunningen en veiligheidsvoorschriften.
Schietstanden:
- De organisator stelt per regio een aantal schietstanden ter beschikking voor het Koning- en
Prinsenschieten. (Criteria is ± 50 ingeschreven schutters per schietstand).
- Voor de voorronden worden er maximaal 15 schietstanden ter beschikking gesteld.
- De organisator zorgt ook voor voldoende wapens en munitie.
- Per schietstand stelt de inrichter een tafel en twee stoelen ter beschikking, die indien nodig
afgeschermd worden bij slechte weersomstandigheden.
- Op het schietterrein moeten de deelnemers van niet alcoholische drank worden voorzien.
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- De organisator zorgt voor een goed onderkomen op het schietterrein, dat dienst kan doen
als secretariaat voor het volledige schietgebeuren, in de omgeving en met zicht op de
schietstand. In deze ruimte dienen tafels en stoelen aanwezig te zijn voor ca. 35 personen.
Ook dient er voor een omroepinstallatie te worden gezorgd bij de schietstanden.
Indeling schietstanden met hekken en affuit
- Er wordt een deugdelijke afzetting van de ruimte rond de schietstanden voorzien door de
organisatie (v.b. dranghekken). Deze afzetting dient om het publiek op afstand te houden.
- Binnen deze ruimte mogen alleen de leden van de schietcommissie, de
regioafgevaardigden, de schietmeesters, de oproepers/schrijvers en de deelnemende
koningen / prinsen aanwezig zijn. Deze ruimten zijn ook onderling gescheiden per
schietstand.
- Per schietstand wordt er minstens een schietmeester met wapen(s) en de nodige munitie
voorzien. De schietmeesters zorgen voor het laden van de geweren en zien toe dat alles
schiettechnisch verloopt volgens de plaatselijke schietreglementen en veiligheidsnormen.
Aanvang voorronden
- De koningen en prinsen dienen zich ten laatste om 11:30 uur aan de schietstanden te
melden bij hun regiosecretaris.
- De voorronden beginnen uiterlijk om 12:00 uur.
Einde voorronden
- De regiosecretarissen zijn verantwoordelijk om zo snel mogelijk de lijst, die door de
schietmeester en de oproeper/schrijver wordt overhandigd, bij het secretariaat te bezorgen.
- De regiosecretarissen zullen bij het indienen van hun lijst nagaan of aan alle voorwaarden
worden voldaan voor de deelname aan de finaleronde.
- Voor het koningschieten zullen er max. 50 deelnemers per schietstand in de voorronde
deelnemen. Aan iedere schietstand schieten alleen deelnemers uit één regio.
- Voor het geval dat een regio voor de voorronden geen eigen regeling heeft, wordt de norm
aangehouden dat 2 schutters voor en 2 schutters na samen met diegene die de vogel
afschiet, toegelaten worden tot de finaleronde.
- In totaal zijn van alle deelnemers uit de voorronden tenminste 10 deelnemers van regio I,
en tenminste 5 deelnemers van de andere regio’s aan de finaleronde toegelaten, met een
maximum van 10% van alle deelnemers per betreffende regio.
- Voor het prinsschieten telt de voorafgaande regeling van het koningschieten eveneens.
Finaleronde:
Loting
- De loting van de volgorde van de schutters vindt plaats in het secretariaat bij de
schietstanden om 14:30 uur, in aanwezigheid van de regiosecretarissen.
Aanvang finale
- De finale begint om 15:30 uur en eindigt omstreeks 17:00 uur.
- De finaleronde bij de koningen begint met het lossen van een aantal ereschoten door
meerdere prominenten, welke aangekondigd worden door de president van het E.G.S. of
een afgevaardigde van de organisatie.
- Direct na de ereschoten wordt aangevangen met de finale van de koning- en prinsschieting.
- De koning/prins die het laatste stuk van de vogel afschiet, is de nieuwe Europese
koning/prins.

Europees schutterskoning & -prins
- De uittredende koning en prins worden begeleid vanaf hun aankomst en dit gedurende het
gehele schutterstreffen door de ceremoniemeester, of een door hem aangestelde.
- De organisatie stelt begeleiders aan voor de opvang van de nieuwe koning en prins.
Pagina 3

- Deze begeleiders dienen zich vóór de aanvang van de finale op het secretariaat kenbaar te
maken.
De titel van Europese Koning kan maar eenmaal aan eenzelfde schutter toegekend worden.
Wanneer een schutter deze titel reeds heeft behaald , kan hij/zij niet meer deelnemen aan
het Koningschieten.
De titel van Europese Prins kan maar eenmaal aan een schutter toegekend worden.
Wanneer een schutter deze titel reeds heeft behaald, kan hij/zij niet meer deelnemen aan
het Prinsenschieten.
Wanneer een niet meer regerende Europese Prins aan de deelnemende voorwaarden van de
regio voldoet kan hij/zij deelnemen aan het Europees Koningschieten.
Commissie E.G.S.:
- De commissieleden controleren de inschrijvingen, de lotingen en het schietgebeuren.
- De commissie behoudt zich het recht om bij onregelmatigheden een deelnemer te weigeren
of uit te sluiten. Deze uitsluiting door de commissie is bindend en niet aanvechtbaar.
- De commissie begeleidt de nieuwe koning en prins, samen met de begeleiders, vanuit de
organisatie naar de locatie van het presidium.
- De taak van de commissie houdt op bij de aflevering van de nieuwe koning en prins aan
het presidium.
- De leden van de schietcommissie zijn verantwoordelijk voor alle beslissingen ten behoeve
van het schieten. Dit geldt al bij de voorbereiding van de wedstrijd maar ook tijdens de
schietwedstrijd. De beslissingen van de schietcommissie zijn voor de uitvoerende
organisator bindend.
Dit reglement is vastgesteld op de bestuursvergadering van de EGS op 4 maart 2017 en de
Algemene vergadering van 22 april 2017 en is het enige geldige reglement.
Commissieleden
Hugo Steyls

Marc Pijnenburg

Konrad Graute

Pawel Przychodniak
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Cipressenstraat 4, B – 3530 Houthalen-Helchteren
Tel: 0032/89380888 of 0032/478560416
E-mail: hugo.steyls@telenet.be
Vorstenbosseweg 5, NL – 5473 NG Heeswijk-Dinther
Tel: 0031/413280772 of 0031/6 44274727
E-mail: mpijnenburg64@gmail.com
Böhmerstraße 62, D - 33330 Gütersloh
mobil 0049-163-7508283
E-mail: konrad.graute@t-online.de
Sarbka 48, PL-64700 Czarnkow
Tel: 0048/67 255 12 65 of 0048/608 489 543
E-mail: pp07@tlen.pl

