De AfdelingsKampioenschappen Klein Kaliber Pistool 10 meter 2018, Afdeling Achterhoek-Betuwe
worden mede mogelijk gemaakt door:
ABVisie.

Welkomstwoord
Geachte sportschutters,
Het is ons een genoegen U te mogen uitnodigen in onze vereniging voor het
verschieten van de Afdelingskampioenschappen Klein Kaliber Pistool 10 meter in
District 2 afdeling Achterhoek-Betuwe, gehouden op dinsdag avond 20 en vrijdag
avond 23 november 2018. Voor deze wedstrijd kan er zowel individueel als met
een team ingeschreven worden.
Door de inzet van een aantal leden is het mogelijk om deze wedstrijd te
organiseren. Wij koesteren dan ook de loyale medewerking van onze leden en
hopen in het verlengde hiervan dat U als gastschutter de prestatie kunt leveren
die U vooraf had gewenst.
Hopende velen van u te mogen verwelkomen, groeten wij u vriendelijk.
Namens s.v. Op de Korrel Bemmel, De wedstrijdcommissie.

Organisatie en wedstrijd- / verenigingsgegevens
Wedstrijdleiding, Wapen- / kledingcontrole
Wedstrijdcommissie
Jury

Namens DTC LP:
Namens S.V. Op de Korrel:
Accommodatie

Internet pagina
E-mail
Postadres

Bankrekening

Frank Streng, e.a.
Arno Brinkman, Jasper Klomp
Frank Streng, Alfred Basten
n.a.
Arno Brinkman
S.V. Op de Korrel
Sportlaan 1e, Bemmel
Tel.: 0481-464753 (tijdens AK)
www.svopdekorrel.nl
ak@svopdekorrel.nl
S.V. Op de Korrel
Postbus 59
6680 AB Bemmel
Rabobank Bemmel
NL17 RABO 0154 9506 53
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Wedstrijdprogramma
Dag en

datum

Openstelling van de 8 banen

Dinsdag

20 nov

19:30 – 23:00 uur

Vrijdag 23 nov
19:30 – 23:00 uur
Wedstrijdverloop / -tijden
Voor de 40 schoten wedstrijd op papieren schijven gelden 15 minuten proef-,
60 minuten wedstrijdschoten. Aanvangstijden zijn doorlopend en worden niet
omgeroepen. Schutters dienen zelf zorg te dragen voor het naleven van de
toegestane gestelde tijden, met steekproefsgewijze-controle door de baanwacht.

Inschrijving
Reservering en inschrijving
Reserveringen ontvangen wij liefst via email uiterlijk 14 november. Na reservering
dienen inschrijfformulieren per vereniging volledig ingevuld zo spoedig mogelijk,
doch uiterlijk 14 november a.s., ingezonden te worden via ak@svopdekorrel.nl
De inschrijfformulieren zijn te downloaden via onze website onder het kopje
“Afdelingen; Klein Kaliber Wapens”; www.svopdekorrel.nl
Deelname individueel en teams
Er kan zowel individueel als in teamverband deelgenomen worden, echter kan dit
maar onder één verenigingsnaam en de deelnemer dient als lid van die vereniging
ingeschreven te staan bij de K.N.S.A. De samenstelling van een team, ook tijdens
meerdaagse wedstrijden, kan worden gewijzigd tot aan het moment dat de
eerste schutter van het team het eerste wedstrijdschot lost.
Inschrijfgelden
Senioren en Veteranen
Junioren
AK-team
€ 8,00
€ 4,00
Geen kosten
Betaling
Per vereniging dienen de kosten voor het opgegeven aantal inschrijvingen,
liefst vóór aanvang van de kampioenschappen, onder vermelding van het
KNSA verenigingsnummer naar de organisatie overgemaakt te worden op IBAN:
NL17 RABO 0154 9506 53 van de Rabobank t.g.v. SV Op de Korrel Bemmel
Bij uitblijvende betaling wordt er geen startkaart afgegeven, maar kan er bij de
aanmelding individueel voldaan worden aan de factuur.
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Informatie voor de schutter
Aanmelding tijdens de wedstrijd
Schutters dienen uiterlijk 30 minuten voor aanvang van hun reservering aanwezig
te zijn en gelieve bij binnenkomst zich direct richting de klein kaliber ruimte te
begeven voor de aanmelding en eventuele tijdelijke opslag van hun uitrusting.
Licentie
Alleen op vertoon van een geldige KNSA schutterslicentie 2018 wordt een
startkaart afgegeven. (Vademecum voor de schietsport art. 49.3, 55.1 en 55.2
huishoudelijk reglement KNSA).
Art. 49.3: Een schutter, die ter plaatse geen geldige schutterslicentie kan
overleggen, is van deelname aan een in Associatieverband georganiseerde
schietwedstrijd uitgesloten.
Art. 55.1: Aan door of onder auspiciën van de Associatie georganiseerde
schietwedstrijden kan alleen worden deelgenomen door schutters die in de zin
van artikel 9 lid 1 sub d der statuten, in het bezit zijn van een geldige
schutterslicentie.
Art. 55.2: Schutters in de zin van artikel 9, lid 1, sub d der Statuten, die niet over
de Nederlandse nationaliteit beschikken, en niet hun vaste woon- of verblijfplaats
in Nederland hebben, kunnen uitsluitend buiten mededinging deelnemen aan de
in artikel 56 van dit reglement genoemde kampioenschappen en zij kunnen geen
Nederlandse Records vestigen.
Wapen- en kledingcontrole
Alleen met de verkregen startkaart vindt kleding- en wapencontrole plaats. Kom
niet voor verrassingen te staan en let er op dat uw uitrusting voldoet aan de
gestelde eisen in het huidige reglement van de KNSA.
Aansprakelijkheid
De organisatie is niet aansprakelijk voor vermissing en / of beschadiging aan
eigendommen van deelnemers en bezoekers en / of derden. Tevens is de
organisatie niet aansprakelijk voor toegebracht letsel aan deelnemers en / of
bezoekers.
Uitslagen
 Na afloop van elke serie ontvangen de schutters zo spoedig mogelijk de
voorlopige uitslag van de door hen geschoten wedstrijd.
 De uitslagen worden tijdens de wedstrijd bekend gemaakt op monitoren in de
kantine.
 De AK uitslag wordt bekend gemaakt op de website van de vereniging.
 Aan verenigingen waarvan schutters hebben deelgenomen zal een
uitslagenboekje via email worden toegezonden.
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Wedstrijdonderdelen AK KKP 10 meter
Categorie
Senioren
Veteranen
Junioren-A

Klassen
Hoofd-, A, B-, C-klasse
Hoofd-, A, B-, C-klasse
-

Opmerking
21 t/m 54 jaar
55 jaar en ouder
18 t/m 20 jaar

De leeftijd die de schutter bereikt in het schietseizoen 2018-2019, dat loopt van 1 oktober 2018 tot en
met 30 september 2019, is bepalend voor de categorie-indeling. Eisen voor klasseringen zijn te vinden
op de website van de KNSA, onder: Sportaanbod > Deelnemen aan wedstrijden > Klasseringen >
overzicht klasseringseisen 2018-2019.

Eremetaal en prijsuitreikingen
Voor een AK geldt de regelgeving van 1 op 3, wat wil zeggen 1 medaille bij 1-3
inschrijvingen, 2 medailles vanaf 6 inschrijvingen en 3 medailles vanaf 8
inschrijvingen.
Er zal om praktische redenen zoals scoreverwerking en medaille gravering, geen
prijsuitreiking plaatsvinden.

Slotwoord
Uit het verleden blijkt dat het Afdelingskampioenschap in de discipline
Klein Kaliber Pistool KKP 10 meter een wedstrijd is met een relatief laag
deelnemers aantal. De discipline wordt namelijk niet veel beoefend in
wedstrijdverband, waardoor de betreffende schutters moeten zoeken naar
onderlinge meetmomenten en competitie. Desondanks pakken wij bij
sv. Op de Korrel ook een dergelijke mogelijkheid aan om die schutters een leuke
wedstrijd te kunnen bieden en wordt de organisatie met een zelfde zorg
uitgevoerd. Wij hopen dan ook dat er zich voldoende deelnemers aanmelden
voor een competitief wedstrijdverloop en dat elke schutter zijn of haar beoogde
doel waar kan maken. Of het nu gaat om score, afwisseling of gezelligheid; wij
wensen iedere deelnemer veel succes tijdens het AK KKP 10m.
Namens s.v. Op de Korrel Bemmel,
De wedstrijdcommissie.
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De AfdelingsKampioenschappen Klein Kaliber Pistool 10 meter 2018, Afdeling Achterhoek-Betuwe
worden mede mogelijk gemaakt door:
STP Modeling en Maquette Studio Stens.

Data om te onthouden, bij sv. Op de Korrel te Bemmel
27e Pistoolnacht
Start: vrijdag 4 januari 2019, 23:00 uur
Finish: zaterdag 5 januari 2019, 11:00 uur
Districtskampioenschappen KKP 10m 2019
di. 12 en vr. 15 maart 2019
dk@svopdekorrel.nl
40e Internationale Open Wedstrijd
3 oktober t/m 12 oktober 2019 (m.u.v. 6 oktober)
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