Deelnemers info
3D Indoor/Outdoor op twee locaties in Horst
Datum
Tijd

Zondag 6 november 2022
09:30 uur tot 17:00 uur

Locaties

HSV De Schutroe, Wittebrugweg 1, 5961NJ Horst
Google Maps Locatie : https://bit.ly/3d8cZiL
Archery Service Center / ALP, Kreuzelweg 23A, 5961NM Horst
Google Maps Locatie: https://bit.ly/3U3ng06

Aanmelden

Op de locatie HSV De Schutroe.
Achter de locatie van HSV De Schutroe is parkeergelegenheid.
Beide accommodaties zijn rolstoelvriendelijk.

Toernooiopzet
Elke deelnemer schiet dus in dit toernooi op twee accommodaties (op vijf minuten rijafstand).
De capaciteit bedraagt 56 handboogsporters per locatie, dus maximaal 112 deelnemers.
Totaal over de 2 locaties 28 doelen binnen én buiten.
De maximale te schieten afstand bedraagt 50 meter.
Er zijn geldprijzen voorzien voor vier disciplines:
Recurve, Compound, Traditioneel (LB en IB) en Barebow.
Er wordt geen onderverdeling per discipline toegepast (M/V of leeftijd).
Bij minder dan 10 deelnemers in een discipline worden disciplines samengevoegd.
Voor dit toernooi is er géén gelegenheid tot inschieten!
Catering:
Voor deelnemers aan wedstrijd wordt geen alcohol geschonken, aan toeschouwers wel.
Bij HSV De Schutroe is de hoofdcatering voorzien met belegde broodjes, frites en snacks.
Bij ASC zijn enkel belegde broodjes verkrijgbaar.
Op beide locaties is koffie/thee/fris etc verkrijgbaar.
Wedstrijdprogramma:
Vanaf 08.00 uur t/m 09.00 uur: verzamelen en aanmelden bij De Schutroe.
Van daaruit wordt de accommodatie waar je begint (Schutroe of ASC) bekend gemaakt.
09.30 uur
12.15 uur
13.15 uur

: start 1e helft wedstrijd
: lunch en wisseling van accommodatie
: start 2e helft van de wedstrijd

Aansluitend prijsuitreiking bij De Schutroe.
Inschrijfgeld:
€ 17,50 per sporter.
Betalen bij aanmelding (op de locatie van De Schutroe) bij voorkeur middels pinbetaling.
Aanmelden:
Vanaf 15 September via info@schutroe.nl met vermelding van:
Voornaam/Achternaam/Discipline/Naam en locatie van de Vereniging.
Vanaf 24 Oktober wordt de (voorlopige) deelnemerslijst bekendgemaakt

Samen schieten op dezelfde locatie wil niet automatisch zeggen dat je dan ook samen schiet op dezelfde
baan. Samen inschrijven wil niet automatisch zeggen dat je op dezelfde locatie wordt ingedeeld.
Indien zulks gewenst: dan a.u.b. aangeven bij de inschrijving en we doen er ons best voor.

