Le Grand Serment Royal des Archers de Saint Sébastien de Bruxelles
nodigt u uit op het

Belgisch Kampioenschap
Senior, master, veteraan & anders validen

Zaterdag 8 en zondag 9 september 2018
PLAATS : GSR Marathonlaan, 1 -1020 Brussel (Heizel)
CATEGORIEEN
Individueel

Recurve, compound / Heren, Dames / Senior, master, veteraan /
anders validen

Ploeg

Recurve of compound : 3 schutters van dezelfde club—3 mannen
of 3 vrouwen of een mix van M/V

Mix Team

Recurve of compound : 1 man en 1 vrouw van dezelfde club

! 80 schutters recurve en 80 schutters compound !
WORLD ARCHERY en RBA REGLEMENT : witte of club kledij
ORGANISATIE VOOR DE TWEE DAGEN
Opening secretariaat: 7h30

Proefpijlen : 8h30

Zaterdag 8 september

Opwarming : 2 reeksen proefpijlen van
4 minuten
Kwalificatieronden individueel : 2 x 36
pijlen

voormiddag
namiddag

Zondag 9 september

Eliminatieronden en ploegen finales:
2 min voor 6 pijlen—2 pijlen per schutter
Eliminatieronden en mix team finales :
80 sec voor 4 pijlen—2 pijlen per schutter

voormiddag

Eliminatieronden individueel : 2 min voor
3 pijlen

namiddag

Individueel Finales : 2 min voor 3 pijlen
Prijsuitreiking

INSCHRIJVINGEN : Enkel via mail sport@gsrb.be
Vermelden : Naam, voornaam, club, liganummer en categorie
Ploeginschrijving : PER PLOEG : Club, naam en voornaam van elke
schutter
De inschrijvingen worden beschouwd als definitief bij ontvangst van
het inschrijvingsgeld
Rekening nr : IBAN BE92 3100 4900 7823 BIC BBRUBEBB
Vermelden : Naam, voornaam, club, liganummer en categorie
Prijs: Individueel : 15 € - Ploeg : 30 € - Mixed team : gratis

Americain friet : 12 €,
Enkel op reservering en voorafbetaling op de
hierboven aangegeven rekening voor 31 augustus ten laatste
Club, naam en aantal maaltijden vermelden
Cafeteria - Frieten - Sandwiches

Met de steun van de schepen van Sport van de Stad Brussel
en van de Franse Gemeenschapscommissie

