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Reglementen Gerrit Versteeg Verschieting/Bokaal
(v20.03)
Spelelement / opzet:
Om iedere (type) schutter (met en zonder vizier, jong en oud, goede en wat minder goede
leden van Target) een gelijke kans te geven op het behalen van een podiumplaats wordt er
geschoten in meerdere disciplines en klassen, te weten: Compound, Recurve en Hout, waarbij:
*
In de klasse Compound, de Heren-, Dames- en Jeugdschutters in EEN klasse schieten,
*
In de klasse Hout, de Heren-, Dames- en Jeugdschutters in EEN klasse schieten,
*
In de klasse Recurve-volwassen de Heren en dames vanaf 20-jaar in een klasse
schieten
*
In de klasse Recurve-jeugd schiet de jeugd t/m 20-jaar in een eigen klasse.
Er worden 28 pijlen verschoten op 25 meter, via het 2 pijl systeem, waarbij de disciplines
Recurve en Hout schieten op een 25m blazoen. De discipline Compound schiet op een 18m
blazoen, met 10 als inner-ten
Voorafgaande aan deze wedstrijd mag buiten de proefseries van 2 series van 2 proefpijlen om,
niet worden ingeschoten. De scores worden door de schutters zelf geteld en genoteerd.
Wanneer er onduidelijkheid is over een score, kan je je richten tot de wedstrijdleider.
De wedstrijdindeling:
1e deel
14 pijlen ( 7 x 2pijlen)
Pauze
2e deel
14 pijlen ( 7x 2pijlen)
Verdeling bekers en prijzen:
De titel wordt bepaald door het individuele totaal aantal punten geschoten over 28 pijlen. Er
wordt geen onderscheid gemaakt tussen een 10 en een “X” ( Inner-ten). Bij een gelijke
eindscore, zal een shoot-of plaatsvinden, waarbij de schutter met de hoogste score wint. Is de
score echter gelijk, dan wordt nog 1 pijl geschoten, waarbij de sporter met pijl closest-tocenter de winnaar is.
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Te behalen titels:
Uitslag Compound
-

1e, 2e en 3e plaats

Uitslag Recurve-volwassenen:
-

1e, 2e en 3e plaats

Uitslag Recurve-jeugd
-

1e, 2e en 3e plaats

Uitslag Hout
-

1e, 2e en 3e plaats

Verwachtingen:
Indien je deelneemt aan deze wedstrijd, ga je akkoord met de regeltjes behorende bij de
Konings-verschieting zoals hierboven is omschreven.
De uitslagen van deze wedstrijd zal op de internetpagina van Target: www.hbvtarget.nl,
alsmede in de lokale kranten met foto worden gepubliceerd.
Bij geschillen, vragen of de interpretatie van deze wedstrijdreglementen, kan je terecht bij de
wedstrijdleider en/of het bestuur.

Namen het Bestuur van HBV Target Aalsmeer
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