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Schietbaan 12 m: Pluimpotweg 21 A
4695 RS St. Maartensdijk.

Hierbij nodigen wij u en uw schuttersvrienden uit tot het deelnemen aan de

OPEN SCHIETWEDSTRIJD 2019
op onze schietbaan Pluimpotweg 21 A te St. Maartensdijk op de volgende data:
Donderdag
7 februari
19.00 – 22.00
Vrijdag
8 februari
19.00 – 22.00
Zaterdag
9 februari
11.00 – 16.00
Mocht er meer aanmelding komen dan er plaats is wordt maandag 4 febr. toegevoegd.
Zaterdag 9 februari sluit de kaartverkoop om 15.00 uur.
PERSONELE WEDSTRIJD
KKG liggend geweer 12 m
KKK staand 10 m
KKK liggend 12 m
KKP 10 m

klassen H, A, B, C en D
klassen 1 en 2 (of 1, 2 en 3)
klassen 1 en 2
klassen A, B, C, D en E.

60 schoten
60 schoten
60 schoten
40 schoten

Geschoten wedstrijden tellen mee als KNSA Klasseringwedstrijd en Ranking,
klassenindeling is op basis van KNSA klasseringboek per 01-10-2018.
Voor KKP is de wedstrijd tevens een AK-D4:West.
Inleg:

€ 8,- per discipline, zonder munitie

Prijzen:
geldprijzen 1:3.
Van de inleg zal 2/3 als prijzengeld worden uitgekeerd.
Bij onvoldoende deelname in een klasse, kunnen deze gecombineerd worden.
Prijsuitreiking is z.s.m. na afloop van de wedstrijd op zaterdag 9 februari.
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Aanmelden via www.baanplanner.eu
Info bij de secr. Leen Bijnagte via tel: 06 52002112 (ook tijdens de wedstrijd) of
sv.pr.juliana@zeelandnet.nl

MUNITIE
Alle .22 randvuurmunitie, met uitzondering van lichtspoor en magnum, zijn
toegestaan.
RWS Target Rifle en CCI-standaard zijn bij het kaartenbureau verkrijgbaar.
WAPENS
Toegestaan zijn voor de onderdelen gebruikelijke wapens. De gebruikelijke
hulpmiddelen zijn toegestaan, telescopische richtmiddelen mogen niet worden
gebruikt. Op de baan kunnen de wapens door de baancommandant worden
gecontroleerd.
PROEFSCHOTEN
Iedere schutter heeft recht op proefschoten vooraf, wel binnen de toegestane tijd.
KAARTEN
Kaarten zijn aan het kaartenbureau d.m.v. een inschrijfformulier en op vertoon van een
geldige schutterslicentie verkrijgbaar. Klassering volgens KNSA licentie.
AANSPRAKELIJKHEID
Iedere schutter blijft persoonlijk aansprakelijk voor ongevallen of gevolgen daarvan,
van welke aard dan ook, door zijn schuld of toedoen ontstaan.
WEDSTRIJDCOMMISSIE
De wedstrijdcommissie bestaat uit het bestuur van de Schietvereniging “Prinses
Juliana” te Scherpenisse.
ALGEMEEN
Op deze wedstrijd is het wedstrijdreglement van de K.N.S.A. van toepassing.
ROUTE vanaf kern St. Maartensdijk: (4695 RS nr 21.)
Bij rotonde links richting industrieterrein St. Maartensdijk, na 100 m op rotonde links,
2e weg rechts, haakse bocht naar links, na ca 200m is de baan aan de rechterkant.
EEN GOEDE EN SPORTIEVE WEDSTRIJD TOEGEWENST.
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