Les Archers de la Roulle asbl
Hemroulle 200
B-6600 Bastogne

Bastogne-ronde van het Belgische Nature 3D-schietkampioenschappen
2022
Wij nodigen u graag uit om op 21 augustus deel te nemen aan de Bastogne-ronde van het Provinciaal
3D kampioenschap 2022 in 2x 20 doelen.
We hopen u in topvorm te verwelkomen. Dit jaar zal er een circuit zijn van 20 3D-doelen (dezelfde
koers voor de ochtend en de middag).
De ploegen worden samengesteld door de organisator. Gelieve bij de inschrijving één persoon te
vermelden die u graag in uw ploeg zou hebben. In ploegen van 5 schutters mogen maximaal 3
schutters van dezelfde club zitten. De start zal gelijktijdig zijn om 8.45 uur. De inschrijvingen zijn
geopend van 7:30 tot 8:30.
Net als in voorgaande jaren zullen boogschutters die niet aanwezig zijn bij de prijsuitreiking niet hun
beloning krijgen, die zal worden herverdeeld naar de volgende in het klassement en voor alle
categorieën schutters.
De prijsuitreiking vindt plaats rond 18.00 uur zodra de classificatie is afgelopen.
Hoe komen:
- U komt van de E25, neemt afrit 53 Hemroulle. 200 Hemroulle 6600 Bastogne.
Voor de lunch ‘’dagobert’’ 4.5 €(reserveren verplicht).
Deelneming aan de wedstrijd 12 € voor volwassenen en 8 € voor junioren.
Schrijf u in bij Dany Arnould
- per e-mail: danyarnould60 @ gmail.com
De schietregistratie is verplicht evenals de reservering van ‘’ dagobert’’ . De inschrijving sluit op 14
augustus en is beperkt tot 100 schutters.
OPGELET:! Als we minder dan 50 schutters hebben, wordt de wedstrijd AFGELAST.
Na betaling op het account: BE46732613659336, ontvangt u een bevestiging van uw registratie.
Registratie is effectief wanneer de betaling is verricht. Vul in de registratie-e-mail en bij de
bankoverschrijving uw naam, achternaam, servicenummer, strijkstok en maaltijd in.
We kijken er naar uit u te mogen verwelkomen om onze 3D-cursus te ontdekken.

Les Archers de la Roulle

Les Archers de la Roulle
Bastogne

