Kogelcompetitie 2016
s.s.v. Waiwerder Maid’n
De kogelcompetitie voor 2016 bestaat dit jaar uit vijf los van elkaar gehouden disciplines.
Men hoeft dus niet met alle vijf de disciplines mee te schieten.
De start hiervan zal zijn op donderdag 7 april en eindigt op zondag 28 november.
Gratis deelname voor ieder lid.( excl. munitie en baanhuur ) De wedstrijdkaarten kunnen worden afgehaald uit de daarvoor bestemde kaartenbak.
De kaartenbak staat donderdags op de 50 meterbaan.Hierin bevinden zich de wedstrijdkaarten met naam,
wedstrijdstempel en de opgegeven discipline.
De disciplines zijn : K.K.P.- K.K.R.
G.K.P.- G.K.R.
K.K.G.
K.K.G.
G.K.G.

Afstand 10 meter.
Afstand 25 meter.
Afstand 50 meter.
Afstand 25 meter. ( alleen keep/korrel en diopter.)
Afstand 300 meter.

Voor alle disciplines geldt dat u met baanwapens en/of eigen wapens mag schieten.
De wedstrijd bestaat uit 10 kaarten á 5 wedstrijdschoten per discipline en voor de 300 meter 5 kaarten á
25 wedstrijdschoten.

Voor de 50 meterbaan geldt; niet meer dan 2 competitiekaarten per keer inleveren.
Men mag zich op één of meerdere disciplines inschrijven.( Wel dient u de discipline af te maken waar u voor
staat ingeschreven om mee te doen voor de prijzen.)
De wedstrijd wordt alleen verschoten onder toezicht van een baancommandant.
Bij een misser mag er niet worden na-geladen. Verder gelden alle baan en veiligheidsregels.
De baancommandant beslist tevens over de geldigheid van de schietbeurt en tekent de kaarten af.
De uitgegeven wedstrijdkaarten dienen dezelfde avond te worden ingeleverd bij de baancommandant die ze
voorziet van datum en handtekening. De Polytronic-prints van de 300 mtr.baan dienen dezelfde avond te
worden ingeleverd bij Henk Barla.( Anders komen deze te vervallen en worden als nullen bijgeschreven. )
Ook voor de 300mtr.baan geeft u van te voren aan dat u die avond gaat schieten voor de competitie. Ook
de Polytronic-prints worden door de baancommandant afgetekend en met datum en naam van de schutter
voorzien. Heel veel succes en schietplezier gewenst.

De competitie wordt op DONDERDAG CLUBAVOND verschoten en iedere laatste zondag
van de maand voor diegene die alleen op de zondag schiet.
Groot en klein kaliber geweer mag alleen voor ondersteund worden.
IEDERE SCHUTTER VAN WAIWERDER MAID’N IS VAN HARTE UITGENODIGD OM MEE TE SCHIETEN
MET ONZE JAARLIJKSE CLUBCOMPETITIE.

