Handboogsportvereniging

't Trefpunt Tienray

KONINGSCHIETEN
2017

Hierbij nodigen wij alle leden uit voor deelname aan het jaarlijkse

..........KONINGSCHIETEN......
Dit traditionele gebeuren zal ditmaal plaats vinden op
Zaterdag 23 september a.s. Aanvang 13.00 uur. Wij verzoeken iedereen aanwezig te zijn om 12.30 uur voor
het maken van de clubfoto. Allen komen in rode clubkleding.
Het reglement en programma is zoals voorgaande jaren en bij deze uitnodiging toegevoegd.
Ook het gebruikelijke " 10 eurocent-ei " is weer van de partij !!!
's Avonds gaan we feesten met de nieuwe Koning,
waarvoor we alle leden met zijn of haar partner
graag zouden willen uitnodigen.
Ook de ouders van de jeugd zijn, van harte welkom op de
feestavond
Plaats van handeling is de accommodatie a.d. Nehobolaan.
Aanvang 20.00 uur.
Prijsuitreikijng 20.30 uur
Inleggeld senioren € 7.50,- per persoon.
Inleggeld junioren € 5.00 per persoon
Hopende op een spannende, maar vooral ook een ontspannende dag !!!
Bij deze rekenen we op jullie aanwezigheid,

Bestuur HBSV 't Trefpunt
REGLEMENT KONINGSCHIETEN
Programma-indeling:
00.00 uur tot
13.00 uur

Het traditionele verbod, om op de dag van het Koningschieten
tot aanvang van de wedstrijd op onze banen te oefenen.

12.45 uur

Start loting van baan en baanvolgorde. Het lot is bepalend !!!
Er mag onderling niet geruild worden.

13.00 uur

START KONINGSCHIETEN ! ! !
De wedstrijd zal gaan over 50 pijlen volgens het 1-pijl systeem.
2 Proefpijlen vooraf.
De laatste 15 pijlen van de wedstrijd vormen de "finale".
Tijdens deze finale worden de schietresultaten niet bekend gemaakt en mag men niet meer naar de doelen lopen of
gebruik maken van een verrekijker.
De finale-pijlen worden geschreven en getrokken door onafhankelijke personen.
De eerste 35 pijlen worden telkens getrokken door 2 personen/baan.
Compounders schieten onder dezelfde voorwaarden, echter op een "Innerten" blazoen !!!
De jeugd schiet 35 tellende pijlen waarvan de laatste 10 finale pijlen
Indien een jeugdlid 50 pijlen wil schieten dient hij dit voor aanvang van de wedstrijd bij de wedstrijdleiding kenbaar
te maken.

Men mag aan het koningschieten deelnemen met elke, door NHB goedgekeurde boog.. Om in
aanmerking te komen voor gemiddelde of aanmoedigingsprijs dient men met die boog een
wedstrijd gemiddelde hebben gezet.
Schutters die niet met een goedgekeurde boog mee willen schieten, kunnen buiten mededinging
mee schieten.
20.00 uur

Tijdens de feestavond in de avonduren wordt de einduitslag bekend gemaakt.

De volgende titels en prijzen zijn op het Koningschieten te verdelen.
Koning
Ridder
Gemiddeldeprijs
Aanmoedigingsprijs
Jeugd en
aspiranten

Diegene die over 50 pijlen de meeste punten schiet.
Diegene die over 50 pijlen als 2e eindigt.
Diegene die over 50 pijlen het meeste over zijn of haar gemiddelde schiet.
Diegene die onder een, door het bestuur vooraf te
bepalen, gemiddelde staat genoteerd en over 50 pijlen de meeste punten schiet.
Voor jeugd en aspiranten tot 35 pijlen zijn aparte prijzen.

Een schutter kan maar een prijs winnen !!!

KONINGSCHIETEN
2016
Zoals in de uitnodiging staat vermeld is er 's avonds een feestavond.
Aanvang 20.00 uur.
Aan het einde van de avond wordt er zoals gebruikelijk weer een buffet voor de feestgangers aangeboden.
Om de afdeling inkoop een zo goed mogelijk beeld te geven van de deelname aan dit buffet, zouden we graag weten
met hoeveel personen we rekening dienen te houden.
We verzoeken U dan ook dit opgave formulier in te vullen en voor 18 september in te leveren bij Pierre Gielen per
e-mail of per post
Ook de ouders van de jeugdleden zijn van harte welkom.

Naam:

Adres:

Woonplaats:

Telefoon:

neemt met

deel aan het buffet na afloop van de feestavond van het Koningschieten.

Dank u voor uw medewerking.

Pierre Gielen

