28ste VBFlw BEKER VAN BELGIË / VLAANDEREN

‘Individueel’ Boogschieten “Liggende Wip” - zondag 6 mei 2018
Sportzaal Scheppersinstituut, Coopallaan 128 , 9230 Wetteren
Logistieke organisatie: VBFlw Provincie Oost-Vlaanderen - Sector DDS
Wedstrijdreglement
Alleen schutters aangesloten bij de VBFlw, en geldig zijn ingeschreven, worden toegelaten tot
de wedstrijd.
Wedstrijdverloop
Deze wedstrijden dienen wat betreft het gebruikte materiaal en uitrusting te verlopen volgens de
schietreglementen BNFLW / VBFlw.
Doorlopende controle gebeurt door het Technisch Directiecomité en de scheidsrechters.
Eventuele misbruiken zullen onmiddellijke uitsluiting tot gevolg hebben.
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Proefschieten: toegelaten tot ¼ uur voor de wedstrijd.
Geen proefschot meer voor aanvang van de wedstrijd.
Aanvang van de wedstrijd: de wedstrijd gaat van start om 9u00.
Elke deelnemer krijgt 30 beurten. (15 VM en 15 NM)
Men schiet op de kleuren van het 500 puntensysteem (rood - groen -en witte vogels met blok nr. ( 3)
Men schiet op nummer met maximum 26 schutters per wip. Uitzondering de scheidsrechters /
wipcommissarissen schieten hun schot op hun wip.
Per beurt kan men maar één (1) punt schieten ongeacht hoeveel of welke vogels men schiet.
Dubbel of meerdubbele geschoten vogels tellen 1 maal voor de geldwaarde.
Berekening geldwaarde = inleg / geschoten vogels
Los / platgeschoten vogels: Losse vogel blijft los.
Als miniemen schieten, liggen andere wippen stil.
Schietafstand voor de categorie miniemen = altijd verplicht op 12 meter.
Iedere schutter dient onmiddellijk bij elk raak schot na te zien of zijn (haar) punt is genoteerd.
Achteraf is geen verhaal mogelijk.
Hier telt de regel over afspannen nog wel.
De schutter(ster) die de meeste aantal vogels schiet in zijn (haar) categorie wint.

Gelijke eindstand
Bij een eventuele gelijke eindstand zal er afgekampt worden over 1 ronde, daarna iedere ronde af.
Zonder proefschot.

Elke betwisting wordt ter plaatse geregeld door de leden van het
Technisch Directie – en / of organisatiecomité.
STARTGELDEN:
Cat: Dames - Heren –
Jeugd: Miniemen & Kadetten

12,00 €
5,00 €

proefschieten inbegrepen.

Rek. nr.: BE 93 4679 2162 4167 BIC: KREDBEBB – VBFlw met de vermelding:
Beker van Vlaanderen 2018' + naam sector / club + categorie.
Uiterste datum: 23 april, er worden geen nameldingen aanvaard.
Prijzen: 11 ereprijzen Heren / Dames / Juniors (beker) + 25,00 €.
+ 2 ereprijzen Miniemen./ Kadetten + 15,00 €
+ berekend puntengeld.

Wijzigingen blijven voorbehouden !!!
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BEKER VAN BELGIË / VLAANDEREN
Individueel” 2018
Handboogschieten Liggende Wip
Sportzaal Scheppersinstituut,
Coopallaan 128, 9230 Wetteren

INSCHRIJVINGSFORMULIER
(*) Plaats een X juiste vakje
6/5(*)
Lidnr.

Naam - Voornaam

Sector

Clubnaam

Individueel
Categorie

Geboorte
datum

Inschrijven via de club- sectorsecretaris of individueel.
Document sturen naar: adm.secretariaat@vbflw.be
Inschrijvingsgeld per wedstrijd: 12,00 € per deelnemer (Veteranen/ Seniors/Dames/Juniors)
5,00 € (Kadetten / Miniemen) (per deelnemer) te storten op rekening nr.
BE93 4679 2162 4167 Vlaamse Boogsport Federatie Liggende Wip
met de vermelding van de aard van de inschrijving.

Contactpersoon : .................................................................……………….

