S.S.V. Op De Korrel
Uitnodiging GP 2018
Kampen
Open/Ranking/Grand Prix Nationaal/JC
20 t/m 23 Maart 2019

Ssv op de korrel kampen
Reigerweg 20
8263 BB Kampen

mail: wedstrijd.opdekorrel@gmail.com
tel: 038 332 18 23

Beste Schutters,
Graag willen wij u weer van harte uitnodigingen voor de GP aanstaande
20 t/m 23 Maart.
Dit jaar is het een Open/Junioren Competitie en Ranking wedstrijd.
Voor de volgende data en tijden kunt u zich inschrijven.
woensdag 20 maart 19.00 - 23.00 uur
Donderdag
21 maart 19.00 - 23.00 uur
vrijdag
22 maart 19.00 - 23.00 uur
Zaterdag 23 maart 10.00 - 16.00 uur
Let op: Er wordt gespeeld met doorlopende wissel.
U kunt deelnemen in de volgende disciplines:
Luchtgeweer en Luchtpistool Persoonlijk:
Staand
• Heren Klasse: H/A/B | aantal schoten: 60
Heren klasse: Veteranen H/A | aantal schoten: 40
• Dames Klasse: H/A | aantal schoten 60
voor de geweerschutters wordt er geschoten op enkelschots kaarten
Voor de pistoolschutters wordt er geschoten op pistoolkaarten, 2 schoten p.k.
•

Voor deelname kost het inschrijfgeld 8,-

Luchtgeweer opgelegd (Veteranen )
•

Klasse H/A/B | aantal schoten 40
LG op enkelschots kaarten

Voor deelname kost het inschrijfgeld 8,-

Luchtpistool opgelegd (Veteranen) van af 55 jaar
Dit is één klasse | aantal schoten: 40
LP op 2 schoten p.k.
Voor deelname kost het inschrijfgeld 8,-

Mindervalide Luchtgeweer & luchtpistool
De wedstrijd gaat over een serie van 40 schoten.
Voor deelname kost het inschrijfgeld 8,De banen zijn ong. 90 cm hoog
Wij beschikken over 9 banen.

Junioren Wedstrijd:
LP en LG Junioren staand
•

• Heren klasse: A* B/C | aantal schoten: 40
• Dames klasse: A* B/C | aantal schoten: 40
He/Da klasse: C/D opgelegd | aantal schoten: 40
*Heren/Dames A schiet met 60 schoten
Voor deelname kost het inschrijfgeld 4,-

De banen zijn ong. 90 cm hoog
Wij beschikken over 9 banen.

•

Schutters met licentie nummer hoger dan 191702 schieten in de laagste klasse
van de categorie. Ongeklasseerde schutters schieten in de H-klasse
De prijzen bestaan uit een VVV Waardebon.
1 tot 3 deelnemers : 1 prijs
4 tot 8 deelnemers: 2 prijzen
9 of meer: 3 prijzen
Voor de junioren B/C/D zijn er bekers.

'

Wedstrijd Regelement.
1.
Er wordt geschoten volgens het K.N.S.A. reglement.
2.
In gevallen waar deze reglement niet in voorziet beslist het bestuur van SSV
Op de Korrel.
3.
Ieder betreed het wedstrijdlokaal op eigen risico.
4.
Voor het zoek raken of beschadiging van privé eigendommen draagt
de organiserende vereniging geen verantwoordelijkheid.
5.
Een schutter mag slechts één maal in zijn/haar klasse uitkomen.
6.
Het is niet toegestaan om actieve mobiele telefoons, piepers, etc. op de
banen mee te nemen. Cilinders, indien nodig, wisselen in het clubhuis.
U kunt zich inschrijven van af 15 Feb.
inschrijving kan per mail, telefoon of via de wedsite.
Mail: wedstrijd.opdekorrel@gmail.com
telefonisch: 038 332 18 23
(op de dinsdag / donderdag van 19:00 tot 22:00 uur)
www.ssvopdekorrel.nl
site: ga naar wedstijden > geplande wedstrijden > aanmelden GP
Komend vanaf Zwolle,Emmeloord of Dronten(N 50//N307)
neem afslag kampen > verkeerslichten rechts af > verkeerslichten linksaf richting Mac.
Donalds >
op rotonde eerste afslag rechts Ambachtsstraat > volgen tot T kruising > Linksaf
Haatlanderdijk > eerste straat rechtsaf Reigerweg.
Onze schietclub zit gelijk rechts van de straat op nr. 20
Parkeren aan de zijkant van club

Sponsorpagina Grand Prix LP – LG
De loterij GPN 2018 - 2019
mede mogelijk gemaakt door:

www.knsa.nl

www.goedschot.nl

Kalender

Als u aan 8 van de bovenstaande wedstrijden deelneemt ontvangt u één lot voor
de “Grand Prix Loterij”. Voor elke GP-wedstrijd méér ontvangt u 2 loten!
Deelname aan AK en DK levert u nog eens 3 loten per wedstrijd op.
Alle verdere informatie treft u aan op onze homepage www.grandprixnational.net
Voor vragen kunt u terecht bij het secretariaat GPN: info@grandprixnational.net

