RAYONKAMPIOENSCHAPPEN OUTDOOR (WA1440 RONDE)
Zondag 7 augustus 2022.
Hiermee nodigen wij jullie uit voor het verschieten van het RAYONKAMPIOENSCHAP OUTDOOR. Dit Kampioenschap wordt
georganiseerd door de Rozenjagers in Stein.
LOCATIE: Kinskystraat 7, 6171LX Stein
AANMELDEN: de aanmelding verloopt via de Officiële wedstrijd kalender van de NHB of via de volgende link
https://rozenjagers.nl/wa1440/
Aanmelden uiterlijk zondag 31 juli 2022 Woensdag 3 augustus 24:00 uur.
NHB pascontrole bij aanmelding
AANMELDEN tot 30 minuten voor aanvang wedstrijd
Materiaal controle vooraf of tijdens proefpijlen
Aanvang 09:00 uur
WEDSTRIJDOPZET:
Voor aanvang 6 proefpijlen
Afstanden volgens WA reglement:
De 1440 ronde bestaat uit 36 pijlen die op elk van de volgende afstanden geschoten dienen te worden en in de
volgende volgorde:
60, 50, 40, 30m voor Cadet Women en Master Women;
70, 60, 50, 30m voor Cadet Men, Junior Women, Women en Master Men;
90, 70, 50, 30m for Junior Men en Men.
Het 122 cm blazoen wordt gebruikt op 90, 70, 60 m ( 50 m voor
Cadets en Master Women) en het 80 cm blazoen wordt gebruikt op 50 (anders dan Cadets en Master Women), 40 en 30 m.
Voor recurve zal op de laatste afstand het 80 cm center blazoen worden gebruikt ( 2 schutter per blazoen) voor Compound zal
op beide korte afstanden het 80 cm center blazoen worden gebruikt.
De twee lange afstanden worden met 6 pijlen per beurt en de korte afstanden met 3 pijlen per beurt
verschoten.
SCHIET VOLGORDE AB-CD, CD-AB ENZ.
KLASSEN RECURVE, COMPOUND EN BAREBOW
INSCHIJFGELD:
De inschrijving is pas definitief na ontvangst van de betaling. Inschrijving volgt na betaling van €12,50 op : NL82 RABO 0149
2473 38 t.n.v. DE Rozenjagers onder vermelding van naam en bondsnummer. U krijgt daarna een bevestiging van inschrijving.
Afmelden kan tot 14 dagen voor de desbetreffende wedstrijd per mail; In de mail moet het IBAN-nummer vermeld worden
waarop het inschrijfgeld (-/-administratiekosten)teruggestort mag worden.
Let op leden van Rayon 4 krijgen het inschrijfgeld ( indien schutter aanwezig is) terug tijdens de wedstrijddag omdat dit dan door
het Rayon wordt vergoed!
Met sportieve groet

Zascha Schoonewille
Rozenjagers Stein

