Schietstand ‘t Mikpunt

Kerstschieten.
15 & 16 december 2018.
Het Kerstschieten gebeurt in teams van 3 schutters en bestaat uit 2 delen.
Deel 1 :
Ieder team moet 30 schoten (luchtdruk) per ronde lossen op de kerstbolletjes, die in een rek
hangen. We schieten met 4 teams gelijk en ieder team krijgt max. 15 min. de tijd om de 30
kerstbollen stuk te schieten. De schutters schieten om beurt 5 schoten en blijven dit doen tot
iedere schutter 10 schoten heeft gelost per ronde. De kerstbolletjes kunnen in willekeurige
volgorde geschoten worden. Ieder team schiet 1 ronde van 30 schoten.
Deel 2 :
In de kelder schieten met kaliber 22LR. ( Geweer met kijker )
Twee teams van 3 man schieten gelijktijdig, afstand 25 meter.
Men krijgt 6 patronen, 1 proefschot op kaart en dan 5 voor de wedstrijd.
Jeugdige schutters schieten met een luchtkarabijn voorzien van een kijker.
Onvoorziene omstandigheden die niet in het reglement zijn voorzien, worden door het bestuur
beslecht. Zaterdag kan men ook de voorronde schieten.
De teams worden op voorhand ingeschreven, dit om de nodige planning te kunnen maken.
Het inschrijfgeld bedraagt 10,00 euro per schutter.
Gelieve de bijdrage op voorrand te betalen om een vlot verloop de dag zelf.
Prijzen :
Knallende prijzen zullen worden uitgedeeld.
Wedstrijd :
De 4 beste ploegen gaan naar de finale. (zondag, ± 19h00 )
Bij gelijke punten wordt er geschoten voor deze plaatsen.
Als een ploeg niet tijdig aan zijn wedstrijd begint, schieten de andere ploegen verder.
Als de ploeg alsnog wil meedoen kunnen ze nog aansluiten tot het einde van de tijd.
Iedereen mag met steun schieten.
Achter iedere positie staan 2 stoelen waar de anderen van het team gaan zitten.
Iedereen schiet met dezelfde wapens en ieder team krijgt 5 min. tijd om enkele proefschoten
te doen op kaart met dit wapen, voor de wedstrijd.
Deelnemers :

Leden en naaste familie van leden, vrienden en kinderen.
Kinderen moeten bekwaam zijn om het wapen te hanteren.

Sponsor Drutti Lucien.

