Uitnodiging
SSV De Berkelschutters
– Borculo –

AK Achterhoek - Betuwe (LG + LP)
19 t/m 23 november 2019
Staand & Opgelegd

∞ Afdelingskampioenschap Achterhoek - Betuwe
∞ Ranking wedstrijd

Beste schuttersvrienden,
Namens schietsportvereniging De Berkelschutters nodigen wij u graag uit
voor de Afdelingskampioenschappen Achterhoek – Betuwe dat tevens
onderdeel uitmaakt als Open Ranking wedstrijd 19 t/m 23 november 2019.
Wij als SSV de Berkelschutters zijn de uitdaging aangegaan om weer een
Afdelingskampioenschap te organiseren nadat we begin dit jaar al hebben
kunnen ‘proefdraaien’ met onze open wedstrijd. We hopen ook nu weer
veel schuttersvrienden te mogen verwelkomen in Borculo!
Wij hopen jullie allen te voorzien van een sportieve wedstrijd!
Namens het bestuur van SSV De Berkelschutters
Locatie:
SSV De Berkelschutters (clubgebouw SV Diabolo)
Haarloseweg 3
7271 BV BORCULO
Telefoon: 0545 – 27 52 74 (op maandag,- en donderdagavond)
SSV De Berkelschutters heeft beschikking over 14 schietbanen.
De balie hoogte is: 95 cm
Serietijden:
Dinsdag

19 november

Woensdag

20 november

Donderdag

21 november

Vrijdag

22 november

Zaterdag

23 november

van 19.00 – 20.30 uur
van 21.00 – 22.30 uur
van 19.00 – 20.30 uur
van 21.00 – 22.30 uur
van 19.00 – 20.30 uur
van 21.00 – 22.30 uur
van 19.00 – 20.30 uur
van 21.00 – 22.30 uur
van 10.00 – 11.30 uur
van 12.00 – 13.30 uur
van 14.00 – 15.30 uur
van 16.00 – 17.30 uur

S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12

Inschrijven
Via baanplanner.eu is er mogelijkheid voor inschrijving*. Tijdens het
afdelingskampioenschap wordt er gewerkt met een indeling in series, het
advies is dan ook op tijd te komen! Link naar baanplanner:
https://www.baanplanner.eu/index.php?pagina=baan.php&wedstrijd=2444
Disciplines / Klassen
Luchtgeweer (staand): senioren heren (klasse: H, A, B), senioren dames
(klasse: H, A), veteranen (klasse: H, A), junioren heren (klasse: A, B), junioren
dames (klasse: A,B)
Luchtgeweer (opgelegd): veteranen (klasse: H, A, B), junioren (klasse: C, D)
Luchtpistool (staand): senioren heren (klasse: H, A, B), senioren dames
(klasse: H, A), veteranen (klasse: H, A), junioren (klasse: A, B)
Luchtpistool (opgelegd): veteranen (klasse: H, A), junioren (klasse: C)
Mindervaliden
Inschrijfgeld:
Senioren
Junioren

€ 8,00
€ 4,00

Betaling dient contant plaats te vinden voorafgaand aan de wedstrijd. Het is
helaas niet mogelijk de inschrijfgelden vooraf per bank te voldoen.
Wedstrijdregelement:
Er wordt geschoten conform het KNSA schiet,- en wedstrijdreglement.
In situaties waarin dit regelement niet voorziet beslist de
wedstrijdcommissie
Iedere deelnemer is persoonlijk verantwoordelijk voor alle ongevallen
en schade van welke aard dan ook, door zijn/haar schuld is ontstaan
Betreding van de accommodatie is op eigen risico
Voor het zoekraken of beschadigen van privé-eigendommen draagt de
organiserende vereniging geen verantwoordelijkheid
Schutters zonder KNSA licentie komen uit in de hoogste klasse van hun
categorie
Een schutter mag slechts eenmaal voor zijn/haar discipline uitkomen

-

De schijven worden direct na het schieten van de serie door de
baancommandant ingenomen
Geen cilinders wisselen en gasontladingen op het schietpunt
Bij het schietpunt dient de veiligheidsvlag in de kamer te zijn geplaatst

Route:
SSV De Berkelschuters (clubgebouw SV Diabolo)
Haarloseweg 3
7271 BV BORCULO

Noteer vast in de agenda:
14 t/m 18 april 2020 – SSV De Berkelschutters Borculo
Open wedstrijd - tevens derde ronde van de Veluwe Troffee en onderdeel
van de Grand Prix National

