Recreatief Handboogschieten Vlaanderen
Beste Sportvrienden,
Wegens wederzijdse interesse en op vraag van de schutters in kwestie gaan
geëngageerde mensen uit Antwerpen en Limburg proberen van een Master &
Veteranenkamp te organiseren.
Deze kamp zal Indoor plaats vinden. Het PVA en PVL is bereidt deze wedstrijd
mede te ondersteunen.
Het is de bedoeling van deze wedstrijd om en om te laten plaatsvinden, hetzij in
Antwerpen, hetzij in Limburg als start gegeven.
Indien er interesse zou komen uit Vlaams-Brabant, Oost- of West-Vlaanderen
zullen we daar proberen rekening mee te houden in ploegensamenstelling en
jaarlijkse organisatie.
Volgende afspraken zijn reeds gemaakt:
De wedstrijd zal plaats vinden in het lokaal van DAE, Bist41, 2280
Antwerpen, Ekeren op datum van zaterdag 18 april 2020.
Om het eens iets anders aan te pakken als de bestaande 1 of 3P wedstrijden,
denken we aan een wedstrijd over 2x20of 40 schot 2Pijlen. Beslissing 20 of
40 schot zal op de definitieve uitnodiging staan, die volgt.
Het moet niet altijd volgens de WA-regeltjes verlopen, toch?
Er wordt geschoten op “kookplaten” van 60cm, 4 per doel (A-B-C-D),
afstand 18M.
Er zal geschoten worden op de grote 10 zowel recurve als compound. X-en
dienen genoteerd te worden, zowel bij de recurve als compound, om bij
eventuele gelijkheid toch een onderscheid te kunnen maken.
De organisator DAE beschikt over 10 doelen wat inhoudt dat er maximum 40
schutters kunnen deelnemen.
We zouden schieten in Teams van 4 schutters (2recurve+ 2compound) M&V
samen. Alzo zullen er, in geval het alleen bij Antwerpen en Limburg blijft,
vijf teams elk, kunnen aantreden.
We zijn er nog niet volledig uit of we met setstanden gaan werken of dat we de
totaalscore van alle teams/provincie onderling nemen. Dit wordt later nog
beslist.
Hoe geselecteerd wordt laten we over aan de eigenheid van deelnemende
provincies.
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Voor Antwerpen zal dat zijn op de M&V-wedstrijden die reeds bestaan binnen
het PVA.
Twee van de vijf M&V-wedstrijden in Antwerpen vinden plaats op een zaterdag
zodat schutters die eventueel nog (moeten) werken ook de kans krijgen zich voor
deze KAMP te selecteren.
De hoogste score van eén van de vijf van deze M&V-wedstrijden in het PVA
zal weerhouden worden.
In ieder geval gaan we er alles aan doen hier een aangename en sportieve
wedstrijd van te maken, waar iedere schutter zich mag thuis voelen met toch
een kleine onderlinge competitie tussen … .
Wij houden jullie via deze weg verder op de hoogte.
Dnomayr Neytnof & Neaj Simreg

