SCHUTTERSKRING THOLEN.
Namens het kringbestuur nodigen wij u uit tot deelname aan de 12 m Kringwedstrijd 2015.
Deze wordt gehouden op de baan van SSV “Prinses Juliana” aan de Koelhuisdreef te
St. Annaland op de volgende data en tijden:

Maandag 5 oktober 2015
Vrijdag
9 oktober 2015
Zaterdag 10 oktober 2015

van 19.00 tot 21.30 uur
van 19.00 tot 21.30 uur
van 13.30 tot 16.30 uur

De prijsuitreiking is op zaterdagmiddag z.s.m. na afloop van de wedstrijd
(let op: kaartverkoop is tot 15.30 uur.)






Iedere schutter is aansprakelijk voor ongevallen en gevolgen daarvan van welke aard dan
ook, welke door zijn schuld of toedoen zijn ontstaan.
De puntentelling gebeurt volgens het wedstrijdreglement van de KZS
Indien het reglement in zaken niet voorziet beslist het Kringbestuur.
Klassering gebeurt aan de hand van de gemiddelden van de eigen vereniging over 2014
volgens KZS, dus niet de KNSA klassering.
De disiplines lucht en klein kaliber worden gelijkt gehouden voor de schutters van SV
Prinses Beatrix.

PERSONELE BAAN:
KKG/LG
KKP/LP
KKK/LK
KKK/LK
Jeugd

liggend
staand
staand
liggend
liggend

12 m klassen H,A,B,C en D
10 m klassen H,A,B,C,D,E, en F
10 m klassen A,B,C en D
12 m klassen 1 en 2
12 m klassen 1 en 2

4 series van 5 schoten
4 series van 5 schoten
4 series van 5 schoten
4 series van 5 schoten
2 series van 5 schoten

Iedere schutter heeft recht op 2 proefkaarten. Alle wedstrijdseries moeten zonder
onderbreking worden verschoten. Klassen kunnen gecombineerd worden.
De inleg voor KKG/LG, KKP/LP en KKK/LK bedraagt € 7,- per deelnemer, voor de 2e of 3e
discipline wordt € 6,- in rekening gebracht. Inleg is exclusief munitie. Jeugd is € 4,- p.p.

PRIJZEN:

Deze bestaan uit geldprijzen, aantal is 1 op 3 (klassen kunnen gecombineerd worden)
Net als vorig jaar willen we dit jaar per vereniging strijden voor de eiland-cup. Om te strijden voor de
beker moeten er minimaal 3 schutter van een vereniging meedoen per discipline, de scores van alle
schutters per discipline worden opgeteld en gedeeld door het aantal schutters. Hierna tellen we de
totaal scores van de disciplines bij elkaar op en delen we die door het aantal disciplines. De vereniging
met de hoogste score wint de Eiland Cup.
Als men als vereniging 3x achter elkaar of 5x in totaal de Eiland Cup wint is de beker voor de
winnende vereniging.

Opgave is niet verplicht doch gewenst, via secr. Corne vd Klooster, e-mail:
secretaris@ssvprinsesjuliana.nl
Tot ziens op de wedstrijd,

Namens het Kringbestuur,
SSV “Prinses Juliana”
Sint Annaland

