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Nieuwleusen, september 2022
Geachte sportschutters,
Het is ons een genoegen om U uit te nodigen voor de
Afdelingskampioenschappen District 1
Regio Overijssel
Luchtgeweer - Luchtpistool
Deze wedstrijd is aangemerkt als een ranking wedstrijd.
De wedstrijd wordt gehouden van 9 t/m 12 November 2022 in Schuttershal
“De Lindenhof “, Oosteinde 49, 7711 BW te Nieuwleusen.
De AK wordt in series verschoten, tevens worden de nieuwe schiettijden gehanteerd
Hierdoor is voor inschrijving verplicht dit kan tot 7 november 2022.
Persoonlijk LP en LG € 8,00
Junioren is € 4,00
Men kan ook schieten voor de Landelijke Jeugd-Competitie.
Inschrijfgeld:

Opgave formulier via E-mail naar wedstrijd@schietsportnieuwleusen.nl
De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of ongevallen bij deelname
aan deze wedstrijd.
Wij zien gaarne Uw inschrijving tegemoet,
Met vriendelijke groeten,
Namens de SV Nieuwleusen
J Kragt.

Informatie voor de schutters:
● Voorinschrijving is verplicht dit kan tot 7 november 2022
● Voorafgaand aan de wedstrijd zal wapen- en kleding controle plaatsvinden. Bij controle dient u
uw cilinder los van het wapen aan te bieden.
● Kamervlag in het wapen is verplicht.
● schutters dienen zich minimaal 45 minuten voor aanvang van hun serie zich te melden bij het
bij het inschrijfbureau.
● U kunt alleen deelnemen op vertoon van een geldige schietlicentie.
● Voor aanvang van de serie dient de schutter de hem of haar verstrekte schijven te controleren
op aantal en nummering. De schijven dienen in numerieke volgorde te worden verschoten en ook
in numerieke volgorde te worden ingeleverd bij de baancommandant.

● Voor elke wedstrijd serie (inclusief proefschoten) wordt door de baancommandant het startsein
gegeven. Het aantal proefschoten voorafgaand aan het eerste wedstrijdschot is onbeperkt na het
eerste wedstrijdschot mogen proefschoten alleen met toestemming van de wedstrijdleiding.
● De organisatie bepaalt op welke baan de schutter komt te staan er kunnen geen voorkeuren
opgegeven worden.
● De balie hoogte van onze schietbanen zijn 80 cm.
● Schutters die opgelegd schieten dienen hun eigen steun mee te nemen.
Verder worden de schutters tijdig opgeroepen voor hun series en krijgen na afloop zo spoedig
mogelijk hun voorlopige uitslag hiervan.
De voorlopige (en na controle de definitieve) uitslag wordt zo spoedig mogelijk na afloop van het
AK gepubliceerd op de website van de Schietsport vereniging Nieuwleusen.
De algehele definitieve uitslagen, gecontroleerd door de DTC’s wordt binnen twee weken en na
afloop van de AK aan de verenigingen toegezonden.
Er wordt geschoten in series.
Woensdag t/m vrijdag: starten de series om 19.00u en 21.00u zaterdag om 10.00u, 12.00u
en 14.00u.
Serie indeling:
Woensdag

9 nov

donderdag

10 nov

vrijdag

11 nov

zaterdag

12 nov

serie 1
serie 2
serie 3
serie 4
serie 5
serie 6
serie 7
serie 8
serie 9

19.00
21.00
19.00
21.00
19.00
21.00
10.00
12.00
14.00

OPGAVE BIJ VOORINSCHRIJVING VERPLICHT naar onderstaand adres.
Mail;
Of per post:

wedstrijd@schietsportnieuwleusen.nl
J Kragt
Burg. Hoekstrastraat 10
7711 JP Nieuwleusen
Tel: 0642009457
Wedstrijd programma luchtgeweer / opgelegd

Persoonlijk 60 schoten: Senioren Heren H/A/B/C en junioren JAH / SH1 / SH2 / SH3
Persoonlijk 40 schoten: Dames H/A en veteranen H/A (VH/ VA/VB/VC) JAD / JBH / JBD /
JC / JD
Wedstrijd Programma luchtpistool / opgelegd
Persoonlijk 60 schoten: Senioren Heren H /A /B /SH1 /JAH / SH1 /
Persoonlijk 40 schoten: Dames H/ A SH1 / veteranen H /A / V / JAD / JB / JC / JD
schiettijden:

5 min. inrichten schietpunt
15 min. Voorbereiding + proefschieten
Wedstrijd 40 schoten 60 min.
Wedstrijd 60 schoten 90 min.
Inschrijfformulier AK District 1 afdeling Overijssel 2022

Organisatie S.V. Nieuwleusen
Verenigingsnaam

Ver. code

Contactpersoon
Telefoonnummer
Emailadres

Serie

Individuele aanmelding
Licentienr. Ver. code LG/LP Klasse

Naam

M/V Geb. datum L/R

L / R = linkshandige of rechtshandige schutter graag altijd vermelden

Team

Naam

Team aanmelding
Licentienr. Ver. code LG/LP

INSCHRIJFFORMULIER RETOUR VÓÓR 8
Contactgegevens:
Naam:
Adres:
Emailadres:
Telefoonnummer:

Klasse

Team klasse

NOVEMBER AAN:

de heer J. Kragt
Burgemeester Hoekstrastraat 10
7711 JP Nieuwleusen
wedstrijd@schietsportnieuwleusen.nl
0642009457

