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SANSSU 

Suid-Afrikaanse Nasionale Skoleskuttersunie 

South African National Schools Shooters Union 
  

 
SANSSU BELEIDSDOKUMENT VIR FINALE PUNTEVERWERKING 

VAN ALLE SANSSU PROEWE SOWEL AS SA’S 
 
 
Die volgende sal geld in enige merkkantoor waar daar SANSSU proewe of SA’S aangebied word. 
 
Nadat alle punteverwerkings voltooi en gekontroleer is deur die SANSSU Statistikus in die merkkantoor sal die 
volgende geld: 
 

1.  Vier (4) persone sal gesamentlik die finale punteverwerkings doen soos wat dit aangekondig sal 
word tydens die prysuitdeling of aankondiging van spanne. 

 
2. Vier (4) uitdrukke sal gemaak word, een vir elke afgevaardigde vir die bespreking en verwerking.  Geen 

inligting sal direk vanaf die rekenaar deur individuele persone afgelees word nie. 
 

3. Die persone wat hierdie finale verwerkings doen, sal wees: 
3.1  Die president van SANSSU. 
3.2  Die hoofverwerkingsbeampte in die merkkantoor aangestel deur die provinsie wat die 

kompetisie/proewe aanbied.  Hierdie persoon mag nie die SANSSU UK-lid verantwoordelik vir die 
merkkantoor wees nie. 

3.3  Die SANSSU UK-lid verantwoordelik vir die toekenning van kleure en klere. 
3.4  Die SANSSU UK-lid verantwoordelik vir die merkkantoor (Statistikus). 

 
4. Indien daar ‘n oorvleueling van poste genoem in punt 3 is, sal die SANSSU UK ‘n lid vanuit ‘n provinsie 

aanwys om die pos te vul.  Hierdie persoon sal onpartydig wees en nie uit ‘n provinsie kom wat alreeds deur 
die lede van die finale verwerkingskomitee ingeneem is nie. M.a.w. sou daar byvoorbeeld persone vanuit 
GSSU, OK en KZN in die finale kernkomitee wees dan mag hierdie persoon nie ook uit een van hierdie 
provinsies wees nie. 

 
5.  Alle verwerkings sal as hoogs vertroulik beskou word en mag geensins bekend gemaak word alvorens die 

prysuitdeling/aankondiging van spanne nie afgehandel is nie. 
 

6.  Geen persoon sal toegelaat word om enige aantekeninge van watter aard ookal te maak vir eie gebruik 
tydens die finale punteverwerking nie. 

 
7.  Alle skedules/dokumente sal na afhandeling van die finale punteverwerking aan die SANSSU UK-lid 

verantwoordelik vir die merkkantoor terugbesorg word. 
 

8.  Hierdie persoon, genoem in punt 7, sal die finale dokument van pryswenners/spanne slegs aan die persoon 
oorhandig wat verantwoordelik is vir die aankondiging van pryswenners/aankondiging van spanne voor die 
prysuitdeling/funksie.  Afskrifte van die finale dokument sal na die prysuitdeling of aankondiging van spanne  
aan die President van SANSSU en die SANSSU UK-lid verantwoordelik vir die toekenning van kleure en 
klere gegee word. 

 
 

 
 
 
 


