Geachte sportschutter,
Voor de 27e maal (van 28 september tot en met 7 oktober, m.u.v. 1 oktober)
organiseren wij al weer de Open Wedstrijd met als ondertitel ‘Concours voor
Luchtgeweer, Luchtpistool, Kruisboog 10 meter traditioneel’.
In de loop van de jaren hebben wij steeds getracht onze Open Wedstrijd attractiever
te maken. Begonnen als een concours voor Luchtgeweerschutters zijn daar in de
loop der jaren de Luchtpistoolschutters aan toe gevoegd.
Zoals bij velen bekend hebben wij in 1995 de recordmedaille ingevoerd. Deze kan
men verdienen als men de persoonlijke score weet te verbeteren. Hieraan zijn
overigens geen extra kosten verbonden. Dat maakt het voor u alleen maar
interessanter en gezelliger om naar Bemmel te komen.
Wij hopen u dit jaar te mogen begroeten als deelnemer aan één (of meer) van de
volgende onderdelen:
Luchtgeweer staand:

Luchtpistool:

Kruisboog 10 meter traditioneel:

- Persoonlijk/Korps/Vaste baan;
- Senioren opgelegd;
- Junioren (5 categoriën, incl. 1 categorie
voor opgelegd);
- Mindervaliden.
- Persoonlijk/Korps/Vaste baan;
- Junioren (4 categoriën);
- Mindervaliden.
- Persoonlijk.

Het is het mij een eer en een genoegen u te mogen uitnodigen deel te nemen aan
onze Open Wedstrijd. Namens bestuur en leden van s.v. Op de Korrel wens ik u een
sportieve- en spannende strijd toe en een aangenaam verpozen in onze
accommodatie aan de Sportlaan 1e in Bemmel.

Jan Volmeijer
voorzitter
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LUCHTGEWEER

Persoonlijk:
H – A – B – C – N – Dames – Veteranen – Vrije Klasse – Senioren opgelegd
Aantal schoten:

Inleg:
Vaste baan:

60 per schutter voor de klassen H-A-B-C-N op
enkelschots schijven. Voor de overige klassen is het
aantal schoten 40.
€ 6,00.
ja

JUNIOREN LUCHTGEWEER
A-junioren Heren (18 t/m 20 jaar)
A-Junioren Dames (18 t/m 20 jaar)
B-junioren (15 t/m 17 jaar)
C-junioren (14 jaar en jonger)
C D-O junioren (t/m 14 jaar opgelegd)
Aantal schoten:
Inleg:
Vaste baan:
Opmerking:
competitie

40 per schutter op enkelschots schijven (voor A-Junioren
Heren 60 schoten).
€ 3,50.
geen
Er kan meegeschoten worden voor de Pietje Paf

LUCHTPISTOOL

Persoonlijk:
H – A – B – C – D – E – N – Dames – Vrije Klasse
Aantal schoten:
Heren: 60 per schutter voor de klassen H-A-B-C-D-E-N
(2 schoten per schijf). Voor de overige klassen is het
aantal
schoten 40 (2 schoten per schijf).
Dames: 40 schoten per schutter; 2 schoten per schijf.
Inleg:
€ 6,00.
Vaste baan:
ja
JUNIOREN LUCHTPISTOOL
A-junioren Heren (18 t/m 20 jaar)
B-junioren (15 t/m 17 jaar)
Aantal schoten:
Inleg:
Vaste baan:

A-Junioren Dames (18 t/m 20 jaar)
C-junioren (14 jaar en jonger)

40 per schutter op enkelschots schijven (voor A-Junioren
Heren 60 schoten).
€ 3,50.
geen
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MINDERVALIDEN LUCHTGEWEER/LUCHTPISTOOL
Persoonlijk: 1 klasse voor luchtgeweer en luchtpistool
Aantal schoten:
Inleg:
Vaste baan:

Luchtgeweer: 40 schoten op enkelschots schijven.
Luchtpistool: 40 schoten; 2 schoten per schijf.
€ 6,00.
geen

KRUISBOOG (10 meter traditioneel)

Persoonlijk:
Ere- A - B - C - D - Vrije klasse - Junioren t/m 18 jaar;
Aantal schoten:
Inleg:
Vaste baan:

20 per schutter op enkelschots schijven.
Senioren € 5,00.
Junioren € 3,50.
geen

VASTE BAAN
Deelname aan de vaste baan is alleen mogelijk bij deelname aan de personele
wedstrijd en voor zover het bij een onderdeel staat aangegeven. De vaste baan
wordt gecombineerd met een serie van 10 schoten. Daarnaast bestaat de
mogelijkheid om onbeperkt vaste banen bij te kopen De hoogste serie telt, de
overige series zijn 'steunseries' en de vaste baan wordt gewaardeerd op één tiende
punt.
Prijzen: In iedere klasse zijn 5 geldprijzen.
€ 45,00.
1e prijs :
2e prijs :
€ 34,00, minimaal 6 deelnemers.
e
€ 23,00, minimaal 9 deelnemers.
3 prijs :
€ 12,00, minimaal 12 deelnemers.
4e prijs :
e
€ 7,00, minimaal 12 deelnemers.
5 prijs :
Inleg: € 2,50
VOORDEELPAKKET 1: 1 personeel + 2 vaste baan: € 9,00
VOORDEELPAKKET 2: 1 personeel + 4 vaste baan: € 12,00
VOORDEELPAKKET 3: 1 personeel + 6 vaste baan: € 15,00
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PRIJZEN en HERINNERING
Per klasse zijn maximaal 3 stuks eremetaal beschikbaar, conform het volgende aantal
deelnemers:
1 - 3 deelnemers
4 - 8 deelnemers
9 of meer deelnemers

: 1 stuks eremetaal
: 2 stuks eremetaal
: 3 stuks eremetaal

Iedere deelnemer ontvangt een bruikbare herinnering.
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PROGRAMMA (Openstelling van de 33 banen)
Dag

Datum

Tijd

Boven

Beneden

Donderdag
Vrijdag

28 september
29 september

19:30 – 23:00 uur
19:30 – 23:00 uur

X
X

Kruisboog
Kruisboog

Zaterdag
Zondag
Maandag

30 september
1 oktober
2 oktober

10:00 – 16:00 uur
-19:30 – 23:00 uur

X
-X

--Kruisboog

Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

3
4
5
6

19:30
19:30
19:30
19:30

uur
uur
uur
uur

X
X
X
X

-Kruisboog
Kruisboog
Kruisboog

Zaterdag

7 oktober

10:00 – 16:00 uur

X

Kruisboog

oktober
oktober
oktober
oktober

–
–
–
–

23:00
23:00
23:00
23:00

X = Luchtgeweer en Luchtpistool
Einde kaartverkoop een half uur voor sluiting.
Reservering banen is aan te raden maar níet verplicht
Banen kunnen telefonisch worden gereserveerd van 18 tot en met 22 september
tussen 18.00 en 20.00 uur bij J. Volmeijer, telefoon: 0481-462245
of tijdens de wedstrijddagen, telefoon: 0481-464753 (Clubgebouw SV 'Op de
Korrel').
Uitslagen per e-mail:
Indien een e-mail adres is opgegeven bij de inschrijving worden de uitslagen van de
Open Wedstrijd per e-mail verstuurd.
Tevens kunnen de uitslagen bekeken worden op de website van SV Op de Korrel:
http://www.svopdekorrel.nl
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Hoofdsponsor 27e Open Wedstrijd
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WEDSTRIJDREGLEMENT

1.

Er wordt geschoten onder het schiet- en wedstrijdreglement van de
K.N.S.A. en de N.K.B.

2.

Schutters zonder K.N.S.A.-licentie of B.K.B.; G.K.B. – of L.K.B.licentie
komen uit in de Vrije Klasse of in de hoogste klasse van hun discipline.

3.

Deelname aan een korps kan alleen in combinatie met de personele baan.

4.

Bij luchtgeweer en luchtpistool bestaat een korps uit 3 schutters.

5.

Betreding van het wedstrijdlokaal is op eigen risico.

6.

Voor het zoekraken of beschadigen van privé eigendommen draagt de
organiserende vereniging geen verantwoordelijkheid.

7.

Een schutter mag slechts één maal in zijn/haar klasse uitkomen. De
schijven worden direct na het schieten van de serie door de
baanwacht
ingenomen.

8.

Het is niet toegestaan om actieve mobiele telefoons, piepers, etc. op de
banen mee te nemen. Cilinders, indien nodig, wisse len in de kijkersruimte.

9.

In situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet beslist het bestuur
van
s.v. Op de Korrel.

Het bestuur van s.v. Op de Korrel bedankt hierbij sponsors en begunstigers
voor hun medewerking bij de organisatie van de 27e Open Wedstrijd
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DATA OM TE ONTHOUDEN

15e Pistoolnacht
van
vrijdag 5 januari 2007 23:00 uur
t/m
zaterdag 6 januari 2007 11:00 uur

13e Kruisboogmarathon
zondag 18 maart 2007

28e Open Wedstrijd
van 27 september 2007
tot en met
6 oktober 2007
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