Schietsport Verenging SSV Ons Genoegen
Accommodatie: Somervaartpad 2 7421 HZ Deventer
Secretariaatsadres: Perestraat 29 - 7412 BV Deventer
Homepage: www.svonsgenoegen.nl
Email: secretaris@svonsgenoegen.nl

Deventer, september 2018
Open LG / LP / KKG / KKK wedstrijd te Deventer december 2018
Geachte schutters;
Ook dit jaar zal er weer een open wedstrijd gehouden worden bij SSV Ons Genoegen te
Deventer. De wedstrijd telt mee voor de wintercompetitie. En is tevens een ranking wedstrijd.

Wedstrijddata ’s:

3, 5, 7, 8,9 en 10 december 2018
Bent u verhinderd op de bovenstaande dagen? Neem dan contact
met ons op voor alternatieve dagen.

Serietijden:

maandag, woensdag en vrijdag om 19.30u en 21.00u
Zaterdag om 10.00u/11.30u/13.30u en 15.00u
Zondag om 13.30u en 15.00u

Inschrijfgeld:

€6, - voor deelname wintercompetitie ( KKG/KKK )
€8, - voor deelname open en wintercompetitie ( KKG/KKK )
€8, - voor de senioren ( LG / LP )
€4, - voor de junioren. ( LG / LP )

Disciplines:

Luchtpistool: staand en opgelegd
Luchtgeweer: staand en opgelegd
KKG: liggend en knielend en optiek
KKK: liggend en knielend en optiek

Categorieën:

Luchtgeweer/ Luchtpistool/ KKG
Heren
Dames
Jun A
Jun B heren en Dames in 1 klasse
Jun C en D in 1 klasse

Categorieën:

KKK
Heren
Dames
Veteranen
Junioren
LG/LP opgelegd
Dames en Heren in 1 klasse
Veteranen

Prijzen

Voor de schutters die mee doen aan de open wedstrijd, hebben de keuze
tussen eremetaal en VVV bonnen (€10, €7,50 en €5 ), wat bij de
inschrijving kenbaar gemaakt kan worden. Per klasse zijn maximaal
3X eremetaal / VVV-bonnen.
conform het volgende aantal deelnemers:
1 - 3 deelnemers: 1 stuks eremetaal / VVV-bonnen
4 - 8 deelnemers: 2 stuks eremetaal / VVV-bonnen
9 of meer deelnemers: 3 stuks eremetaal / VVV-bonnen

Inschrijving:

Via Baanplanner op www.baanplanner.eu onder:
Winterkompetitie/ open - KKG/KKK bij SSV Ons
Genoegen te Deventer december 2018
Open lucht wedstrijd: open – LP/LG bij SSV Ons
Genoegen te Deventer december 2018

Informatie:

Voor uitgebreide informatie over deze wedstrijd wordt u verwezen
naar www.baanplanner.eu. Voor een uitgebreide routebeschrijving
zie www.svonsgenoegen.nl

Coördinator:

E.A.C. Mulder:
G.A. Wolters:

eacmulder-schietvereniging@ziggo.nl
g.a.wolters@zonnet.nl

De vereniging stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schade en/of ongevallen.
Wij wensen alle deelnemers een prettige en sportieve wedstrijd toe.
Met vriendelijke en Sportieve groet;
de wedstrijdleiding van SSV Ons Genoegen

