Informatie / reglement voor het stratenschiettoernooi 2018.
Welkom schutters en schutsters,
Op woensdag 7en donderdag 8 maart a.s. is er weer ons jaarlijks straatschiettoernooi in zaal Koenders te
Breedenbroek.
De gewonnen prijzen worden U toegezonden. De schietbanen zijn geopend vanaf 19.30 uur.
Het stratenschiettoernooi is een persoonlijke en een straten- en bedrijventeamwedstrijd.
Voor het straten- en bedrijvenkampioenschap kunnen zich teams opgeven bestaande uit vier schutters.
Het team wordt volgens het totaal van de persoonlijk scores, van het afgelopen jaar, ingedeeld in twee
klassen. Voor het persoonlijke kampioenschap worden de schutters met de persoonlijke scores van het
afgelopen jaar ingedeeld in drie klassen. Nieuwe schutters waar geen gemiddelde van bekend is worden
automatisch in de tweede klasse ingedeeld.
Het inschrijfgeld bedraagt per team € 10,00. Jeugdteams (12 t/m 17) mogen gratis meedoen.
De teamschutters schieten drie kaarten. Alle kaarten worden ingenomen en geteld, deze kaarten gelden
tevens als eerste serie voor het PERSOONLIJK KAMPIOENSCHAP.
Iedere schutter die in teamverband deelneemt, neemt met de teamkaarten gratis deel aan het
persoonlijke kampioenschap.
Eindigen twee of meer teams met een gelijk aantal punten, dan wint het team dat, op de gewaardeerde
kaarten, de meeste tienen en vervolgens negens, enz. heeft geschoten.
Voor dit kampioenschap worden de drie teamkaarten gewaardeerd. Het is mogelijk nog extra series te
schieten. De hoogste serie telt als eindscore. Eindigen twee of meer schutters met een gelijk aantal dan
wint de schutter die de meeste tienen, negens enz. heeft geschoten. Voor schutters die alleen
deelnemen aan het persoonlijke kampioenschap bedraagt het inschrijfgeld € 2,50.
Bij het kaartenbureau zijn proefkaarten verkrijgbaar à € 0,50 per kaart.
SCHIETEN MET EIGEN WAPEN IS NIET TOEGESTAAN.
De te schieten kaarten dienen door de teamleider worden afgehaald aan het kaartenbureau.
Men kan niet aan de wedstrijd deelnemen, voordat het inschrijfgeld is voldaan. De kaarten zijn voorzien
van teamnummer en persoonlijk stamnummer met naam. Dit nummer ontvangt u gelijk met de kaarten .
Controleer dus of de schietkaarten en het nummer met elkaar in overeenstemming zijn.
Verder zal het reglement van de Schietbond Dinxperlo - Gendringen worden gehanteerd.
In alles waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
Op de toernooidagen kunt u tegen betaling gebruik maken van diverse attractiebanen.
Er zijn leuke prijzen beschikbaar. Een grote verloting maakt alles compleet.
Het inschrijfformulier kan ook digitaal worden opgevraagd en terug worden gestuurd.
Voor meer info: http://sinthubertusbreedenbroek.nl/ of mail naar: info@sinthubertusbreedenbroek.nl
Onderstaande personen nemen graag uw inschrijfformulier in ontvangst.
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