KONINKLIJKE KEMPISCHE DOELSCHUTTERSBOND
(K.K.D.B.)
http://www.dehandboogsporter.be

Uitnodiging kampioenschap 3 pijlen
DATUM:
AANVANG:
ORGANISERENDE CLUB:
LOCATIE:

zondag 13 september 2015
14.00 uur (pauze na kwalificatiereeks)
DKP Poppel
terrein/lokaal Steenweg op Baarle 80
te 2382 Poppel

WEDSTRIJDVERLOOP:

1) 2 x 3 proefpijlen
2) kwalificatiereeks: 12 x 3 pijlen
3) nakamp:
· geschoten door de drie beste
schutters per categorie
· 3 x 3 pijlen met eventueel shootoffs
4) opmaak uitslag en prijsuitreiking:
· kwalificatiereeks: kapsysteem,
reeksindeling en geldprijzen idem
selectiewedstrijd KKDB
· nakamp: per categorie medailles
voor de drie beste schutters en
een geldprijs voor de winnaar

CATEGORIEËN:

1) recurve 25 meter: bij nakamp
uitsplitsing over heren recurve en
dames recurve
2) compound 25 meter
3) recurve 20 meter
4) recurve 12 meter
5) compound 20 meter
6) compound 12 meter

INSCHRIJVINGSGELD:

5,00 EUR (volwassenen en jeugd)

UITERSTE INSCHRIJVINGSDATUM:

donderdag 3 september 2015

HOE INSCHRIJVEN?
Gelieve in te schrijven bij volgende twee bestuursleden van de Kempen en
bij inschrijving per e-mail steeds de twee onderstaande e-mailadressen te
vermelden:
1) Ludwig Pelgrims:
2) Eric Schrauwen:

wsswesterlo@ssgw.be - Gsm 0485 39 03 20
schrauwen.eric@skynet.be

Zij zullen ook de uitslag van de wedstrijd opmaken en de nodige aantallen
medailles aankopen rekening gehouden met het aantal inschrijvingen per
categorie. Om de wedstrijdorganisatie niet in de problemen te brengen, is
en blijft tijdig inschrijven de boodschap! Gebruik bij voorkeur de
gebruikelijke KKDB-ledenlijst 2015 van jullie club om in te schrijven
en duid de deelnemende schutters met een kruisje aan.
TOELICHTINGEN bij het wedstrijdverloop:
1) bediening lichten: max. 120 sec voor 1 x 3 pijlen (90 sec groen licht –
30 sec oranje licht)
2) De ‘grote’ tien geldt voor alle categorieën (zie vorige blz).
3) Bij slechte weersomstandigheden en/of weinig deelnemers kan de
voorziene buitenschieting een indoorwedstrijd worden.
Kwalifacatieronde (12 x 3 pijlen)
1) Er staan max. 3 schutters per doel en men schiet volgens het ABCbeurtrolsysteem.
2) De recurve- en compoundschutters blijven gescheiden bij de doelindeling.
3) Bij een gelijke puntenstand zal het afschot (score van de laatste 3
pijlen) de doorslag geven en eventueel de scores van de voorgaande
reeksen van 3 pijlen tot een ongelijkheid wordt gevonden.
Nakamp (3 x 3 pijlen met eventueel shoot-offs)
1) Er staat één schutter per doel, waarbij de drie schutters per categorie
die tegen elkaar kampen naast elkaar staan.
2) Indien twee of drie schutters in een bepaalde categorie na 9 pijlen een
gelijke puntenstand hebben, zal er met behulp van één of meerdere
shoot-offs de winnaar aangeduid worden. Bij een shoot-off schiet de
betreffende schutter één pijl, waarna gekeken wordt of de score t.o.v. de
tegenstrever(s) doorslaggevend is geweest. Als na één shoot-off de scores
tussen de tegenstrevers gelijk blijft, herhaalt men de procedure totdat er
minstens één punt verschil is in de score en er bijgevolg een afvaller is.
3) Indien bepaalde geselecteerden niet aan de nakamp wensen deel te
nemen, zullen waar nodig vervangers de resterende plaatsen invullen tot
er drie schutters per categorie aan de lijn staan. Schutters die zich voor
de nakamp afmelden, verwittigen zelf tijdig het secretariaat.
DKP Poppel en het bestuur van de KKDB heten alle deelnemers en
sympathisanten van harte welkom en hopen op een talrijke opkomst en
een sportief wedstrijdverloop.
Namens het bestuur van de Kempen:
De Secretaris,

De Sportleider,

Ludwig Pelgrims.

Frans Roelen.

