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                                  VOORWOORD



Berlicum, november 2018,

Beste sportschutter/schutster,

Ook dit jaar organiseert DRS een open wedstrijd, die tevens
meetelt voor de Grand Prix, de Ranking en als voorronde voor de
Landelijke Junioren Competitie.
Hierbij wil ik u van harte uitnodigen om aan deze wedstrijd deel
te nemen. Er zal geschoten worden op dinsdag 11, donderdag 13,
vrijdag 14, zaterdag 15 en zondag 16 december 2018.
Bovenal wil ik u een sportief en gezellig schietseizoen toewensen,
waarbij ik de hoop uitspreek dat wij elkaar met regelmaat mogen
treffen op de diverse wedstrijden bij andere verenigingen.
In dit voorwoord wil ik, namens DRS, de sponsoren heel hartelijk
bedanken. Zij maken het immers mogelijk om deze wedstrijd te
organiseren.

Henk Schram,
voorzitter van De Rustige Schutters.

De ereleden:

Wim van der Steen

en

Martien Pennings

zijn sponsors van deze wedstrijd
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en
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series en tijden
serie datum tijd

1 dinsdag 11 december 19.00-20.30 uur
2 dinsdag 11 december 20.30-22.00 uur
3 donderdag 13 december 19.00-20.30 uur
4 donderdag 13 december 20.30-22.00 uur
5 vrijdag 14 december 19.00-20.30 uur
6 vrijdag 14 december 20.30-22.00 uur
7 zaterdag 15 december 10.00-11.30 uur
8 zaterdag 15 december 11.30-13.00 uur
9 zaterdag 15 december 13.30-15.00 uur

10 zaterdag 15 december 15.00-16.30 uur
11 zaterdag 15 december 16.30-18.00 uur
12 zondag 16 december 10.00-11.30 uur
13 zondag 16 december 11.30-13.00 uur
14 zondag 16 december 13.30-15.00 uur
15 zondag 16 december 15.00-16.30 uur

Beschikbaarheid:
Er zijn per serie 9 banen beschikbaar (Meyton elektronische schotwaardering).
Voor alle series geldt dat er gebruik wordt gemaakt van lopende wissels.
In principe zijn er 7 banen beschikbaar voor luchtgeweer en 2 banen voor
luchtpistool (i.v.m. beperkte wisselmogelijkheid bij elektronisch schieten).
Mocht vooraf uit de baanreserveringen blijken dat er dagen zijn waarop een
andere verhouding van banen voor luchtpistool en -geweer noodzakelijk is,
dan passen wij dit uiteraard toe.



Schietbalie:
De hoogte van onze schietbalie is 75 cm.

Reservering banen:
Banen kunnen worden gereserveerd via Arnold van Lith. (bij voorkeur per e-
mail)
E-mail: vanaf ontvangst programmaboekje via arnoldvanlith@hotmail.com.
Telefonisch: op maandag en donderdag van 19.00-21.00 uur op nummer 06-
52320294.
Bij reservering dient het e-mail adres te worden opgegeven. Na reservering
ontvangt u per e-mail een inschrijfformulier, dat u ingevuld retour dient te
mailen aan:
arnoldvanlith@hotmail.com.
De inschrijfgegevens worden op voorhand in ons elektronisch systeem
ingevoerd, waarmee de wachttijden voor u en anderen worden verkort.



LUCHTGEWEER staand:
categorie Eventueel klasse aantal schoten
Heren HH-HA-HB 60
Dames DH-DA 60
Veteranen VH-VA 40
Junioren-A  Heren JAH 60
Junioren-A  Dames JAD 60
Junioren-B Heren JBH 40
Junioren-B Dames JBD 40
Junioren C JC 40
Vrije klasse 40

LUCHTGEWEER  opgelegd:
categorie Eventueel klasse aantal schoten
Veteranen VH-VA-VB 40
Junioren-C JC 40
Junioren-D JD 40
Senioren S 40

Gehandicapte schutter staand:
classificatie aantal schoten

Heren + Junioren-A Heren SH1 60
Dames +Junioren B- C+ Veteranen SH1 40
Heren  + Junioren-A Heren SH2 60
Dames + Junioren B-C  +
Veteranen

SH2 40

Heren SH3 60
Dames + Junioren + Veteranen SH3 40

Gehandicapte schutters liggend
classificatie aantal schoten

Dames + Heren + jun + Veteranen SH1 + SH2 40
Heren SH3 60
Dames + Junioren + Veteranen SH3 40





LUCHTPISTOOL:
Individueel: klasse aantal schoten
Heren HH-HA-HB 60
Dames DH-DA 60
Veteranen VH-VA 40
Junioren-A  Heren JAH 60
Junioren-A  Dames JAD 60
Junioren B JB 40
Junioren C JC 40

LUCHTPISTOOL opgelegd:
Individueel: klasse aantal schoten
Veteranen V 40
Junioren C JC 40
Junioren  D JD 40

Gehandicapte schutters:
classificatie Aantal schoten

Heren SH1 60
Dames SH1 40

Inschrijfgeld:
Senioren/veteranen € 8,-
Junioren € 4,-

Prijzen:
Per klasse zijn er maximaal 3 prijzen (geldprijzen € 15,-, € 12,50, € 10,-
) beschikbaar, conform het volgende aantal deelnemers per klasse:
1-5 deelnemersà 1 prijs
6-10 deelnemersà 2 prijzen
11 of meer deelnemersà 3 prijzen















Wedstrijdreglement
1. Er wordt geschoten volgens het schiet- en wedstrijdreglement
    van de K.N.S.A.
2. Schutters zonder K.N.S.A. licentie komen uit in de vrije klasse.
3. Een schutter mag slechts één keer in zijn/haar discipline
    uitkomen.
4. De organiserende vereniging is en kan niet aansprakelijk
    worden gesteld voor het zoekraken, beschadigingen of diefstal
    van privé eigendommen.
5. Het is niet toegestaan om cilinders te wisselen op het
    schietpunt.
6. Onbeheerde wapens dienen ontgrendeld te zijn en voorzien
    van een veiligheidskoord.
7. Betreding van de schietbaan is op eigen risico.
8. Indien zich situaties voordoen waarin het bovenstaande niet in
    voorziet, dan zal de Wedstrijdcommissie hierin een beslissing
    nemen.





Algemeen
S.V. De Rustige Schutters beschikt over schietbanen met een
elektronisch schotwaarderingssysteem (Meyton).
Na aanmelding bij de wedstrijdcommissie zal uw naam  in het
computersysteem worden ingevoerd, waarna u een baan krijgt
toegewezen. De baan staat dan ingesteld op proefschoten. Zodra u aan
uw wedstrijdserie wilt beginnen, hoeft u enkel op de rode knop van de
bedieningskast te drukken. Hierna kunt u aan uw wedstrijdserie
beginnen.
Mocht u problemen ondervinden of niet geheel zeker zijn hoe u uw
wedstrijdserie kunt starten, dan kunt u om hulp vragen bij de aanwezige
baancommandant.
Een overzicht van de baanreserveringen, alsmede de tijdelijke uitslagen
worden op onze website www.derustigeschutters.nl gepubliceerd.
Op deze website is tevens nadere informatie over onze vereniging te
vinden.



Milrooyseweg 55, 5258 KG Berlicum
T. 073-5032331 F. 073-5032103
E. rowena@tibosch.nl W. www.tibosch.nl



Locatie
Adres S.V. De Rustige Schutters:
Den Durpsherd
Kerkwijk 61
5258 KB Berlicum
Tel. 073-5032016

Schietbanen bevinden zich op de eerste verdieping. De accommodatie
van Den Durpsherd en de toegankelijkheid naar/van de schietbanen is
geschikt voor minder valide personen. Aan de achterzijde van het
gebouw bevindt zich tevens een parkeerplaats.














