Uitnodiging SSV Genemuiden
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wedstrijd
13 t/m 16 Maart 2019
Ssv Genemuiden
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Opgave via:
Tel:038-3855485
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www.schietvereniging-genemuiden.nl
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Beste schuttersvrienden,
Het is ons een genoegen om u uit te nodigen voor door onze vereniging
georganiseerde wedstrijd in het kader van de Open / Grand Prix National
wedstrijden.
Dit jaar is het tevens een “RANKING” wedstrijd.
De Grand Prix wedstrijd van S.s.v. Genemuiden wordt dit seizoen gehouden
van Woensdag 13 tot en met zaterdag 16 Maart 2019.
In deze week verwachten wij ook schutters die uitkomen in de mindervalide
klasse of de klasse voor visueel gehandicapten.
Schutters met een licentie nummer hoger dan 191702 schieten in de laagste
klasse binnen hun categorie.
Ongeklasseerde schutters komen uit in de H-klasse.

Als prijs kan men kiezen uit Eremetaal of VVV kado bon.
Wij hopen dan ook velen van u te mogen begroeten bij onze
Grand Prix wedstrijd, waar zoals gebruikelijk, voor iedere deelnemer een
presentje klaar ligt.
Tijdens de Grand Prix wedstrijd van S.S.V. Genemuiden wordt er geschoten
volgens het schiet- en wedstrijdreglement van de K.N.S.A. In gevallen waarin
dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van S.S.V. Genemuiden.

Met vriendelijke groet,
Wedstrijdorganisatie S.s.v. Genemuiden

Wedstrijd programma
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Luchtgeweer persoonlijk:
Er wordt geschoten in de Heren H/A/B/Vet. H/A en Dames H/A – klasse.
De wedstrijd gaat over 60 schoten, Vet. 40 schoten
op enkelschots schijven.
Het inschrijfgeld voor LG bedraagt € 8,-.

Luchtgeweer opgelegd:
Er wordt geschoten in de Vet. Opgelegd H/A/B.
Dit seizoen is ook weer de Senioren klasse vanaf 21 jaar aan de
wedstrijd toegevoegd.
De wedstrijd gaat over een serie van 40 schoten.
Het inschrijfgeld bedraagt € 8,-.

Mindervalide / Visueel gehandicapten klasse
De wedstrijd gaat over een serie van 40 schoten.
Het inschrijfgeld bedraagt € 8,-.
Score op het onderdeel luchtgeweer worden op decimalen geteld.

Luchtpistool persoonlijk:
Er wordt geschoten in de Heren H/A/B /Vet. H/A en Dames H/A – klasse.
De wedstrijd gaat over 60 schoten, Vet 40 schoten (2 schoten per schijf)
Het inschrijfgeld bedraagt € 8,-.

Luchtpistool opgelegd vanaf 55 jaar: één klasse
De wedstrijd gaat over een serie van 40 schoten.
Het inschrijfgeld bedraagt € 8,-.

Jeugdwedstrijd Luchtgeweer/Luchtpistool:
Er wordt geschoten in de Jun.-A/B/C en C/D-opgelegd.
Junioren A Heren en Junioren A dames 60 en B/C en C/D – opgelegd 40
schoten.
Het inschrijfgeld voor LG /LP bedraagt € 4,-.
De wedstrijd telt ook automatisch mee voor de junioren competitie
2018/2019.
Schutters met licentie nummer hoger dan 191702 schieten in de laagste klasse
van de categorie. Ongeklasseerde schutters schieten in de H-klasse

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

http://www.knsa.nl
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www.goedschot.nl

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
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Openstelling Banen
Tijdens de Grand Prix wedstrijd van S.S.V. Genemuiden zijn de tijden
waarop de series verschoten worden als volgt:
woensdag tot en met vrijdag van 19:00 tot 23:00 uur.
Zaterdag van 10:00 tot 16:00 uur.
De inschrijving sluit één uur voor het einde
Als prijs kan men kiezen uit Eremetaal of VVV kado bon.

Klassering volgens LG en LP klassering boek.
Voor verdere informatie en opgave zie:

https://www.schietvereniging-genemuiden.nl/
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Routebeschrijving
Inschrijving en Informatie
Per inschrijf formulier op www.schietvereniging-genemuiden.nl
Per mail : opgave@schietvereniging-genemuiden.nl
Op maandag en woensdag zijn wij van19:00 t/m 22:00 bereikbaar en op
zaterdag van 13:00 t/m 18:00 en tijdens de wedstrijddagen zijn we te
bereiken
in het clubgebouw van S.S.V. Genemuiden, Tel 038-3855485

LET OP. op de n331 (Zwolle/Hasselt) is de afslag richting genemuiden
gewijzigd door een rontonden
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