HBSV Achilles Alkmaar

C.L.outdoor-competitie 2020
Voor eigen leden
De wedstrijden worden op de zaterdagmiddag verschoten. Aanvang 13:00 uur
Wedstrijden inhalen is niet mogelijk.
Bij uitzonderlijk slecht weer kan de wedstrijd verplaatst worden naar een nader te bepalen datum,
dit wordt u uiterlijk 8 uur vóór de wedstrijd medegedeeld via uw bij ons bekende e-mailadres en
de site van HBSV Achilles www.hbsvachilles.nl
de mogelijkheid om de wedstrijd naar de schiethal te verplaatsen is niet meer van toepassing

12 september 2020
26 september 2020
10 oktober 2020
24 oktober 2020
7 november 2020

Volwassenen vanaf 18 jaar
30 m
40 m
50 m
60 m
70 m

Jeugd tot 17 jaar
20 m
25 m
30 m
40 m
50 m

Blazoen
60 cm
80 cm
80 cm
122 cm
122 cm

Per afstand worden 2 x 3 proefpijlen geschoten, vervolgens 36 tellende pijlen
30 en 40 meter
3 pijlen systeem
50, 60, 70 meter
6 pijlen systeem
Er zijn 4 klassen
Compound, Recurve, Barebow, Hout (boog met houten pijlen).
Voor compound schutters telt de gehele 10.
Na de 5de competitiemiddag wordt de totaalscore bepaald en vindt de prijsuitreiking plaats.
Bij minder dan 5 schutters in één klasse op datum van klassebepaling is er maar één prijs beschikbaar.
Extra prijs mooiste goud (geschoten in de 10 het dichtst bij het kruis)
Volwassenen 70 meter voor elke klasse
Jeugd
50 meter voor elke klasse
Iedere schietmiddag wordt er een kleine verloting gehouden.

Inschrijving is voor alle wedstrijden
Voor een afzonderlijke wedstrijd

€ 15,- (volwassenen)
€ 7,50 (jeugd tot 18 jaar)
€ 3,50 volwassenen
€ 2,00 jeugd

Datum van klassebepaling is 8 september 2020
Inschrijven via www.hbsvachilles.nl
Na inschrijving ontvangt u een inschrijfnummer, na betaling bent u ingeschreven.
Indien je voor de Outdoorcompetitie, start april 2020 hebt betaald zullen
wij het inschrijfgeld verrekenen met je betaling.
Sportpark Viaanse Molen, Havinghastraat 6, 1817 DA Alkmaar

