Beker van Vlaanderen
“Zonder Vizier / Blankboog “ 2019
Handboogschieten Liggende Wip
Zaterdag 11 mei 2019
PLAATS: Sportzaal Carenna, Pastoor Jasparstraat 38, 9130 Verrebroek
TOEGELATEN DEELNEMERS: alle schutters vanaf de leeftijd van 7 jaar.
INSCHRIJVING: Deze kan gebeuren, via uw sector secretariaat Of individueel, per e-mail:
adm.secretariaat@vbflw.be De inschrijving is pas geldig na betaling van het startgeld.
Rek. nr.: BE 93 4679 2162 4167 BIC: KREDBEBB – VBFlw met de vermelding:
Beker van Vlaanderen 'Zonder Vizier - Blankboog 2018' + naam sector/ club + categorie.
Uiterste datum: 4 mei 2019.

STARTGELDEN:
Cat : Dames - Heren - Juniors
12,00 € proefschieten inbegrepen.
Jeugd: Miniemen & Kadetten
5,00 €
UURREGELING: - Proefschieten: toegelaten tot ¼ uur voor de wedstrijd.
- Begin van de wedstrijd / kampioenschap: stipt om 09:00 u.
WEDSTRIJDVERLOOP / SCHEMA:
1. Elke deelnemer krijgt 30 beurten (15 voormiddag + 15 namiddag)
2. Men schiet op vogels met blok nr.3 (kampioenblok)
3. Men schiet per nummer en onder de reglementen van de V.B.F.l.w.
4. Berekening geldwaarde = inleg / geschoten vogels
5. Per beurt kan men maar één (1) punt schieten ongeacht hoeveel of welke vogels men schiet.
6. Dubbel of meer dubbele geschoten vogels tellen 1 maal voor de geldwaarde.
7. Berekening geldwaarde = inleg / geschoten vogels
8. Los / platgeschoten vogels: Losse vogel blijft los.
9. Bijvullen geldig voor alle categorieën: per ronde de wip volledig vullen, ongeacht hoeveel
vogels eraf zijn.
10. Tijdens het bijvullen van de vogels dient men er op toe te zien dat alle vogels terug vast staan!
Verloop van de ronden en het ophalen van de pijlen
11. 1ste ronde start nr 1 op het scoreblad en haalt de laatste op de lijst de pijlen. 2de ronde start de
2de schutter en haalt nr. 1 (die dan laatst schiet) de pijlen, 3de ronde begint de 3de op het blad
en haalt de 2de pijlen enz..
12. Bij weigering om pijlen te halen, wordt deze onmiddellijk uitgesloten tot verdere deelname.
13. De schutter mag zich wel laten vervangen door iemand anders om de pijlen te halen.
14. Gelijke eindstand: Bij een eventuele gelijke eindstand zal er afgekampt worden over 1 ronde,
daarna iedere ronde af. Zonder proefschot.
15. Hier telt de regel over afspannen nog wel.
16. De schutter(ster) die de meeste aantal vogels schiet in zijn (haar) categorie wint.

PRIJZENNOTA
Medailles geschonken door de inrichtende VBFlw Sector .
Eretrofee door de EULW / BNFLW / VBFlw voorzitter E. WITTEVRONGEL
Ereprijzen geschonken door de inrichters.
Cat. Miniem (geb. 2008 tot 2011): plaats 1 / 2 / 3 medaille + verrassing
Cat. Kadet (geb. 2005 tot 2007): plaats 1 / 2 / 3 medaille + verrassing
Cat. Junior (geb. 2001 tot 2004): plaats 1 / 2 / 3 medaille + verrassing
Cat. Dames EN Heren geboren in 1964 en later - per cat.: 1 / 2 / 3 medaille + puntengeld
Cat. Dames EN Heren geboren in 1963 en vroeger - per cat.: 1 / 2 / 3 medaille + puntengeld

Beker “Zonder Vizier / Blankboog” 2019
Handboogschieten Liggende Wip

INSCHRIJVINGSFORMULIER
(*) Plaats een X juiste vakje
Lidnr.

Naam - Voornaam

Sector

Clubnaam

11/5 (*)
Zonder
Vizier

11/5(*)
Blankboog

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 : .........................................................................…

