Recurve • Compound • Tradioneel

Handboogschietvereniging Agilaz
MFC de Eiken
Molenweg 4a
7936 PB Tiendeveen

Hallo allemaal, we hebben van de NNHF een uitnodiging ontvangen voor deelname aan het Appeltjestoernooi op 7
januari 2018.
Het Appeltjestoernooi wordt dit keer georganiseerd door de HBSV Noorderpijl in Leek in het sportcentrum aldaar.
Voor wie onbekend is met dit toernooi een korte uitleg.
Het Appeltjestoernooi is een wedstrijd waar teams het tegen elkaar opnemen.
Elk team is/wordt geformeerd uit 3 schutters (doet er niet toe met welk type boog ze schieten).
Het team met de beste prestatie (totaal score) is de winnaar.

In plaats van op een blazoen te schieten, schieten de schutters nu op afbeeldingen van appeltjes (vandaar de naam
Appeltjestoernooi).
Afhankelijk van de discipline is de grootte van het appeltje aangepast.
De compound-schutters schieten op een beduidend kleiner appeltje, dan bijvoorbeeld de traditionele/BB-schutters
(zie afbeelding links is voor de compound-schutter en rechts is voor de BB-schutter)

De teams doen mee onder een verzonnen ludieke naam, bijvoorbeeld: de turfstekers.
Per doelpak schieten steeds 2 teams tegen elkaar.
Het winnende team (met de meeste scores) krijgt 2 punten.
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Elk team schiet 3 x 3 pijlen en kan dus maximaal 9 treffers scoren.
Alleen de scores binnen de zwarte lijn om de appel telt als treffer (de lijn = voordeel schutter), het steeltje van de
appel is geen score.
Bij aanmelding/inschrijving krijgt elk team de blazoenen en deze blazoenen houd het team gedurende de gehele dag
bij zich (wordt vervangen als een blazoen helemaal aan gort is geschoten).
Je schiet gedurende de dag op verschillende banen (m.a.w. je neemt telkens de blazoenen mee en hangt ze weer op,
op de baan waar je volgens het rooster moet schieten).
Het is niet toegestaan dat en teamlid extra pijlen schiet (bijvoorbeeld als een teamlid – om wat voor reden dan ook is uitgevallen.
De overige teamleden schieten dan gewoon hun pijlen, dus bij een uitvaller is dat 6 pijlen. Er mag geen vervanger
ingezet worden.

De kosten bedragen per team €5,00 (te voldoen bij inschrijving)
Aanvang van de wedstrijd is 10.00 uur (reistijd Tiendeveen Leek een dik uur).
Inschrijving is mogelijk tot 1 januari 2018 (m.a.w. voor 31 december moet de aanmelding dus gedaan zijn)

Overleg met elkaar of je wilt deelnemen, stel dan een team samen van drie persoenen en verzin een naam.
Overleg met elkaar op en zo breed mogelijk platform zodat ook het vervoer ter sprake komt (want niet iedereen
beschikt over een voertuig dan wel een rijbewijs).

Ik hoor dan graag VOOR 27 december wie of wat, zodat ik de aanmelding van de teams kan verzorgen.

Groeten Kees.
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