
  ZOMERCOMPETITIE  

Reglement Competitie Noord-Zuid 2022 
Inleg geld: € 5,00 waarvan: € 2,00 naar inrichtende club en € 3,00 naar voorlopige kas van CNZ. 

Totaal gedeelte van kas CNZ min eventuele onkosten worden verdeeld onder de winnaars. 

Aanvang wedstrijd begint met 5 proefpijlen, waarna 15 pijlen – 15 min. Pauze – 15 pijlen. 

Nieuwe blazoenen worden geplaatst voor aanvang proefpijlen. 

Scoreformulieren worden per mail aan de inrichtende club bezorgd. Gelieve deze zo goed mogelijk 

en zo duidelijk mogelijk in te vullen. Noteer steeds de juiste categorie en de geboortedatum van de 

schutter.  Scores worden dubbel geschreven, 1 exemplaar blijft bij de club en 1 exemplaar voor de 

schutter. De uitslagen worden bezorgd aan Diliën Gert per mail via een excel-lijst ingevuld worden. 

De uitslagen dienen bewaard te worden tot na het afsluiten van het CNZ tornooi oftewel aan Gert 

Diliën bezorgd. 

Indien men niet kan schieten op per club afgesproken datum, gelieve dit dan steeds/tijdig af te 

melden en dan even met inrichtende club een nieuwe afspraak te maken om je wedstrijd eventueel 

nog te schieten. 

Voor al de wedstrijden 18m of 25m tellen de grote 10, maar X-en worden wel genoteerd.  Na de 

wedstrijd telt men de 10-en en X-en op, en apart noteert men de X-en. (deze X-en zijn van belang bij 

gelijke score)   

7 clubs richten een wedstrijd in. 

Voor in de einduitslag opgenomen te worden moet men minstens 4 wedstrijden schieten. 

 25m is op een 60cm blazoen en 18m is op een 40 cm blazoen. Jeugd mag ook meedoen maar 

schiet op dezelfde afstand/blazoenen als de volwassenen. 

Bij materiaal pech aan de boog kan men na herstel 1 proefpijl schieten.  Bij onherstelbare pech kan 

men een nieuwe afspraak maken voor verder schieten van de wedstrijd, inleg hoeft men niet meer te 

betalen. De punten van de 2e schieting worden opgeteld bij de 1e schieting, daarom moet 

scorebriefjes aan de wedstrijdverantwoordelijke afgegeven te worden en moet afgesproken 

worden wanneer met de wedstrijd wil vervolgen! 

Het CNZ competitie comité wenst iedereen van harte welkom op deze wedstrijden en veel succes. 

 

Groetjes, Gert en Patrick 

Comité CNZ 

+32/479 27 53 62 


