Graag nodigen we u uit voor onze jaarlijkse Paal- en Funshootwedstrijd. Wegens overweldigend
succes willen we dit jaar uitbreiden naar 18 teams. Geef echter snel op want vol is vol!
Paal schieten gaat als volgt. U probeert een team samen te stellen van minimaal 4 personen.
Dit team gaat tegen twee andere teams strijden door naast elkaar een houten paal van 7x7cm op
10 meter afstand door te schieten. Deze heeft een oranje vlakje als richtpunt.
U schiet als teamlid om de beurt ieder 6 patronen. Daarna legt u het wapen neer op het schietpunt. Met uw lege magazijn/speedloader rent u terug en mag het volgende teamlid vertrekken.
Het team welke de paal als laatste door heeft ligt er uit. De overgebleven teams gaan naar de
volgende ronde. Een afvalrace dus.
De uitgeschakelde partij mag vervolgens op de 50 meter baan naar de FUN wedstrijd.
Deze bevat minimaal 12 targets welke u als team roulerend 2x mag schieten.
De snelste tijd wordt genoteerd. Hieruit komt één winnend team.
Voor de nummers 1, 2 en 3 van het paalschieten is er een prijs!
Zorg voor voldoende munitie voor deze avond. Wij verkopen eventueel alleen
9mm en .38spec. Alle grootkaliber handvuurwapens en munitie welke in de
schietsport gebruikt worden zijn toegestaan m.u.v. Magnum, Hollowpoint en Wadcutters.
Kosten voor deze avond zijn totaal 10,00 p.p. te betalen bij binnenkomst. Pinnen is bij ons niet
mogelijk.
Verplicht; legitimatie of schietboekje, gehoorbescherming, veiligheidsbril en een goed humeur
natuurlijk. Voldoende schietervaring is gewenst.
Opgave vooraf verplicht door de Teamcaptain. Deze zorgt voor een team van minimaal 4 personen en een teamnaam. Alleen deze persoon geeft het team op.
Geef bij het aanmelden de voor u haalbare tijd door. Vanaf 18.00u start het paalschieten. Als u
vroeger kan a.u.b. ook doorgeven om evt.de funshoot alvast te kunnen doen.
U wordt vooraf ingedeeld.
De wedstrijd zal de hele avond duren, we zijn open tot in de late uren.
We gaan er weer een gezellige avond van maken. Iedereen is welkom, ook degenen die niet
willen schieten maar het leuk vinden om een keer te komen kijken.
Aanmelden en overige vragen: cjadegraaf@zeelandnet.nl tel 0651074751
Rangeerstraat 18 te ‘s-Gravenpolder. http://svon2.nl
Open vanaf 16.00 uur.

