Silver Star Charleroi
Club de Tir à l’Arc affilié à la Ligue Francophone Belge de Tir à L’arc

UITNODIGING
Beste boogschutter-vrienden,
De leden van de Silver Star Charleroi hebben het genoegen u uit te nodigen op een

4 x 70-60-50m (Target WA)
Zaterdag 9 april 2022

Datum

« Arc en Ciel » plein, Place du Prieuré te 6040 JUMET
Plaats

Vanaf uitrit 23 « Jumet Nord » ofwel 24 « Ransart » op A54 wordt de route met
pijlen aangegeven.
Mogelijke werkzaamheden in het complex.

!! De wedstrijd vindt plaats op het andere terrein !!
Recurve

Organisatie Compound
Barebow

Reglement

:
:
:
:

70m
60m
50m
50m

op blazoen van 122cm (U21 en Senioren)
op blazoen van 122cm (U18, 50+ & 60+)
op blazoen van 80cm beperkt tot zones 5-10
op blazoen van 122cm (alle categorieën)
--- ELEVEN DOELEN ---

Deze schietconcours zal in AB-CD gebeuren – 6 pijlen stelsel in 3 minuten
Kleding volgens het reglement van LFBTA
Klassement en prijzen op 4 series - Geen team prijzen
Records en WA-badges mogelijk

Uren

Secretariaat: AM op 7u45 – PM op 12u45
Opwarming (2 gangen): AM op 8u30 – PM op 13u30 (*)
Het schieten begint onmiddellijk na opwarming
(*) alleen voor degenen die 's morgens niet hebben geschoten

Deelnamekosten

Hele dag (4 series) : 14€ voor de senioren – 10€ voor de jeugd
Halve dag (2 series) : 10€ voor de senioren – 8€ voor de jeugd

Restauratie

Kleine catering ter plaats

Inschrijving

Thierry NICOLAY - Tel : 071/56.22.80 - GSM : 0475/61.75.89
E-mail : thierry.nicolay@gmail.com - Inschrijving per e-mail bij voorkeur

Wij hopen jullie met talrijken te mogen verwachten.
Met sportieve groetjes,
Het comité.
Komt U ook op zondag voor het BAOC ? Wij kunnen plaatsen voorzien voor
uw tent of caravan. Laat wij ons weten aub !

