Regelement Recreatietoernooi Schietsport Vereniging Nieuwleusen
Om de sportieve gezelligheid te waarborgen zijn wij genoodzaakt enige regels te hanteren.
1. Per team mag slechts 1 persoon lid van Schietsport Vereniging Nieuwleusen (of de laatste 2
jaar geweest) zijn.
2. Een dames team bestaat uit 4 dames, en een heren team uit 4 heren. Indien in een team zowel
dames als heren voorkomen, wordt dit team als een herenteam beschouwd.
3. Een schutter mag slechts 1 keer en in 1 team deelnemen en moet minimaal 14 jaar oud zijn.
4. Voor de finale worden de 3 beste teams van elke klasse weer opnieuw uitgenodigd om een
extra serie van 10 schoten per persoon te schieten. Deze score is bepalend voor de
einduitslag. De finaleteams moeten dezelfde samenstelling hebben als in de serie.
5. Er mag alleen worden geschoten met door de Schietsportvereniging Nieuwleusen ter
beschikking gestelde luchtdrukgeweren! En er mogen geen speciale hulpmiddelen worden
toegepast (jassen, (hand)schoenen, broeken e.d.)
6. Het gebruik van andere dan door de Schietsportvereniging Nieuwleusen ter beschikking
gestelde schietsportattributen is niet toegestaan.
7. De score voor het team van het betreffende teamlid wordt in een apart individueel klassement
meegeteld en daarmee kan de deelnemer persoonlijk een prijs winnen.
8. Leden van de schietvereniging worden in een aparte klasse ingedeeld.
9. Bij onduidelijkheden en/of geschillen beslist de wedstrijdcommissie en tegen die beslissing is
geen beroep mogelijk.
10. Er wordt geschoten in de volgende categorieen en team’s:
 Individuele klasse: Dames en Heren H-, A-, B-, en C-klasse,
 Lid van Schietsport Vereniging Nieuwleusen: Dames-Heren.(gemengd)
 Teams: Dames-klasse, Hoofd-, A-, B- en C-klasse heren.
11. Deelname aan deze wedstrijd is op eigen risico.
12. Indien na de sluitingstijd van de inschrijving teams worden geannuleerd of indien men
zonder opgave van reden niet komt opdagen op de gereserveerde datum en tijd wordt het
inschrijfgeld (€ 10,- per team) in rekening gebracht.
13. In het schietgebouw geldt een algeheel rookverbod.
14. Bij het komen en verlaten van het terrein/parkeerplaats en het verblijf buiten graag
enige rust en kalmte in acht nemen. (De buren slapen graag rustig)

