Door Vriendschap Sterk Zelzate
Uitnodiging voor de Dubbele FITA op 02-03 juni 2018
A – status wordt geschoten volgens de reglementen van FITA en HBL/DVS
Er zullen er het gepast aantal doelen staan, max 35, er wordt geschoten op de gebruikelijke
FITA afstanden (90-70-60-50-40-30). Bij inschrijving duidelijk categorie - discipline en
afstand. Er wordt geschoten met 6 pijlen op de lange afstanden, 3 pijlen op de korte
afstanden min 1 blazoen max 2 blazoenen (30meter). Naar jaarlijkse traditie zal op de
prijsdeling ons vertrouwde kap- prijssysteem gebruikt worden (50-40-30-20 etc..) en zal
oplopend zijn naargelang de inschrijvingen, bij het niet aanwezig zijn wordt de prijs
doorgeschoven naar de schutter 1st volgend op de prijshebber. De kledingsvoorschriften
zullen flexibel toegepast worden, geen broeklogo nodig, witte jeans toegelaten, de
internationale World Archery reglementen zullen strikt nageleefd worden. Er zal 1
scheidsrechter per dag aanwezig zijn, op dag 1 is vervolgens schutter A op 90meter schutter
B op 70meter enz.. eindverantwoordelijke voor de scores, dag 2 is het schutter D op
90meter enz.. de scheidsrechter zal het uiteindelijke oordeel bekrachtigen bij het niet
naleven van de verantwoordelijke per afstand. Onze jaarlijkse SUPER BBQ gaat door op
zaterdagavond, 4st vlees met bijbehorende pasta, aardappeltjes, groenten en sauzen.
Inschrijving verplicht betaling bij inschrijving prijs 14€. Doorlopend hamburgers en worsten
te verkrijgen, kampeer mogelijkheid met douche en toiletten. Vermelden bij inschrijving of
er met de caravan of tent gebruik gemaakt wordt, er zal een kleine bijdrage (8€) gevraagd
worden voor verplicht gebruik van vuilniszakken van de gemeente Zelzate. Inschrijvingen
met vermelding BBQ en caravan of tent via marc.dvs@telenet.be inschrijving geldig na
betaling van het inschrijvingsgeld (dubbel 20€ enkel 15€) op rekeningnummer van DVS
Zelzate 363-0694554-74 met vermelding van lidnummer, betaald/gestort voor 15/05/2017
Na deze datum of ter plaatse betaling, is het inschrijvingsgeld aangepast naar 25€ en 20€.
MVG DVS Zelzate
Marc Braeckman

