Schietvereniging De Eendracht
Bezoekadres:
Hasseltweg 9
7481 VB Haaksbergen
telefoon: 053 - 57 27 174
Alleen woensdag avond na 19:00 uur

Postadres:
(secretariaat)
s.v. de Eendracht
postbus 158
7480 AD Haaksbergen

Website:
www.svdeeendracht.nl
E-mail:
sv-de-eendracht-haaksbergen
@hotmail.com

Betreft: informatie bedrijven schiettoernooi.

s.v. de Eendracht.
Dit schiettoernooi is bestemd voor bedrijven, instellingen, buurten, verenigingen,
families, enz.
Kortweg noemen we dit schiettoernooi: Bedrijven schiettoernooi.
De wedstrijden schiet je in een team verband bestaande uit 4 personen ( plus eventueel
een reserve ) in de periode van half september tot half maart met uitzondering
van de maand december.
In de genoemde periode schiet je met het team ca. 1 wedstrijd per 2 weken.
Per wedstrijd schiet je per persoon 10 wedstrijdschoten, waarna de 4 totalen de
eindscore is van de wedstrijd.
Deze eindscore is bepalend t.o.v. de eindscore van de tegenstander voor het resultaat
van die wedstrijd.
In dit toernooi schieten we in 5 klassen t.w. Ere, B, C, D, E.
Op basis van de schietprestaties volgt een indeling in één van de genoemde klasse,s
Het eerste jaar dat je als team mee schietkom je uit in de C klasse
Naast dit schieten in wedstrijdverband schiet iedereen mee in een persoonlijke
klasse t.w. Dames of Heren klasse.
Voordeel hiervan is dat ook m.n. de reserve(s) mee kunnen schieten en inzetbaar zijn
als iemand van het team niet kan schieten. (ziekte, vakantie e.d.).
De wedstrijden worden verschoten op de dinsdag- of donderdagavond tussen
19:00u en 22:30u dit naar eigen keuze.
Trainen kan ook en wel op de maandagavond tussen 19:00u en 22:30u
2 weken voor aanvang van de wedstrijden en tijdens de wedstrijd weken.
Er word geschoten met luchtdruk geweren (4.5mm).
Deze zijn voldoende aanwezig maar met een eigen wapen (4.5mm) schieten mag ook.
Is het voorgaande nog niet geheel duidelijk neem dan contact op met onze vereniging
of kom op een woensdagavond naar ons clubgebouw.
Ons clubgebouw is op de woensdagavond geopend van 19:00u tot 22:30u met
uitzondering van vakanties.

s.v. de Eendracht
postbus158
7480 AD Haaksbergen
Vr. gr. s.v. de Eendracht.

