1ste wedstrijd voor de Masters of Flanders 2019 (disc. 9 & 11)
Luchtkarabijn 10m (LK) en luchtpistool 10m (LP) + opgelegd voor LK & LP
Geachte Sportschutter, de Leieschutters nodigen jullie uit op de “GROTE PRIJS SIVI-OPEN”

Reeksen: Za: 29 december 2018: 9u15, 11u00, 12u45, 14u30, 16u15 en 18u00
Wo,Do, 2-3 januari 2019: 16u15, 18u00, 19u45 en 21u30
Za: 5 januari 2019: 9u15, 11u00, 12u45, 14u30, 16u15 en 18u00
Zo: 6 januari 2019: 10u00, 11u45, 13u30, 15u15 en 17u00
Wij beschikken over 6 lijnen, dus reservatie is aanbevolen.
Reservaties: via INSCHRIJVINGSFORMULIER op https://sites.google.com/site/leieschutters/gpsivi-open---masters/uitnodiging-reservatie, eventueel via mail: leieschutters@gmail.com
(of tel. bij: Buckens Stefaan 0486/573730 of Arens Frank 0478/926705)
Indien er op een dag geen plaats meer is, mail of bel ons en we zoeken een oplossing. Vb. 40 schot reeksen nemen
minder tijd in beslag en dan kan er wat geschoven worden.

Plaats: Leieschutters (achteraan Sivi-kring), Maïsstraat 20, 9000 Gent. Ingang parking via
Roggestraat.

Inschrijving: 10 euro per discipline
Wedstrijdverloop:
Tijd: 60sch.= 90minuten.(15’proef+75’wedstrijd) 40sch.=65minuten (15’proef+ 50’wedstrijd)
Heren, Dames en Junioren: 60 schot, Cadetten 40 schot, Benjamins en Duiveltjes 40 schot (eerste 30 tellen voor MOF)
Opgelegd LK & LP: 40 schot (+50 jaar) + tellen ook mee voor de speciale prijzen!

Prijsuitreiking: De prijzen zullen overgeschreven worden op bankrekening. De ev. prijzen in natura zullen bezorgd
worden. De punten voor de “Masters of Flanders”, worden door VSK toegekend.

Prijzen: :
- Bij gelijkheid voor de wedstrijd GP Sivi worden de reglementen ISSF toegepast. Indeling van de
leeftijdscategorie is volgens de reglementen “Masters of Flanders”
- 4 Speciale prijzen zullen gegeven worden, 2 voor LP en 2 voor LK, nl. 30 en 20€, aan de 2 eerste met de
LAAGSTE score bij LG en bij de HOOGSTE score voor de LP, op de eerste 40schot, dit met de decimalen. Ttz.
10.9,9.9,8.9,….worden 0.9; 10.8, 9.8,5.8,… worden 0.8 ,enz…. Bij gelijkheid telt het MINSTE (LK) – HOOGSTE
(LP) aantal maal 0.9, 0.8 enz…. Er is geen onderscheid tussen de categorieën, vrij en opgelegd.
Bij dubbele starts (vrij en opgelegd) telt alleen het beste resultaat!
- 4 Speciale prijzen zullen gegeven worden, 2 voor LP en 2 voor LK, nl. 30 en 20€, aan de 2 eerste met de
mooiste 10 (minste afwijking), op de eerste 40schot. Bij gelijkheid telt de 2de mooiste enz…..
Bij dubbele starts (vrij en opgelegd) telt alleen het beste resultaat!
Bij betwisting zal het bestuur van de Leieschutters een beslissing nemen!
Sportieve groeten, “LEIESCHUTTERS”.

