Reglement Wintertornooi Zuid 2019-2020

 Beschrijving
Het wintertornooi bestaat uit een reeks “indoorwedstrijden” op 25 en op 18 m.
De wedstrijden worden toegewezen bij opmaak kalender tijdens de vergadering Regio Zuid.
Elke wedstrijd bestaat uit 30 maal 1 pijl voorafgegaan door 3 proefschoten van 1 pijl.
De wedstrijd is toegankelijk voor schutters die lid zijn van een club aangesloten bij PVL en die
de deelname taks voor wedstrijden aan PVL hebben betaald.
Men kan indien men zowel in ZUID als NOORD het wintertornooi uitschiet in beide regio’s
een prijs behalen.
Periode loopt vanaf half september en moet eindigen ten laatste het 1 ste weekend van
maart.

 Kalender opstelling
Aantal deelnemende clubs: 9 waarvan er 7 inrichten
25 m 2 x SHE, SHT, SSV, WVS, OSS
18 m OSS, SKE, SSA
Een wedstrijd vindt plaats over 16 dagen ( 3 weekends en de weekdagen)
De laatste 2 dagen van een inrichter vallen samen met de eerste 2 dagen van de volgende
inrichter.
Indien het lokaal over voldoende banen beschikt ( minstens 8 ) kan over een periode van
10 dagen worden geschoten, maar dan dienen alle trainingsdagen in de hun toegewezen
periode ter beschikking te staan van schutters die niet binnen de 10 dagen konden komen
schieten.
Elke club krijgt een schietdag toegewezen. De clubs die afwezig zijn op de vergadering
krijgen een periode toegewezen die open blijft nadat de aanwezige clubs gekozen hebben.
De vergadering heeft plaats op de 1 ste maandag na het outdoor kampioenschap PVL.
Indien de leden van een club op een andere datum willen schieten dienen zij de inrichter en
de bezoekende club ( die dan haar schietdag heeft) 3 dagen op voorhand in te lichten en
vragen of er plaats is.
Lokalen gaan niet open voor minder dan 5 schutters. Indien een club op een schietdag niet
met minstens 5 personen kan komen schieten moet er verwittigd worden en dient men op
een andere dag te gaan schieten : ten eerste met een andere club mee of ten tweede op
een trainingsdag. Op trainingsdagen zijn de clubs open om schutters die niet kunnen op

hun dag te laten schieten ongeacht het aantal schutters. Enkel in uitzonderlijke gevallen
kan een schutter op de eerst volgende training dag na de periode zijn wedstrijd inhalen en
dit enkel voor de clubs die het laatste weekend schieten.


Categorie verandering

Bij aanvang van het wintertornooi wordt de categorie gebruikt die overeenkomt met uw
geboortejaar. Deze categorie geldt tot en met het afsluitend Kampioenschap van Limburg
Indoor.


Wedstrijdverloop

In elke sessie: lichten tussen de schietlijn en doelen in dezelfde toestand. D.w.z. als de
tussenlichten AAN zijn tijdens de 1 ste sessie dan zijn de ook de lichten AAN tijdens al de
volgende sessie.
Voor aanvang van de wedstrijd om 20.00 u. schiet GEEN ENKELE deelnemer .
Om 20.00u starten met 3 proefpijlen op een NIEUW blazoen.
Na de proefpijlen: 30 tellende pijlen.
Er wordt zonder lichten geschoten. Volgorde van schutters : onderling per doel uit te maken.
1 pijl per schutter in de pijlenkokers.
Geen reserve pijlen ( ook niet onderste boven) in de pijlenkokers
Pijlentassen worden niet toegestaan aan de schietlijn, indien men hier geen gehoor
aanneemt mag men niet deelnemen aan de wedstrijd.
Pijlen worden gehaald als de pijlenkokers leeg zijn.
Verplichte (rook) pauze na 15 pijlen en duurt max 15 min. Herneming wedstrijd zonder
proefpijl.
Schutters van de inrichtende club schieten hun wedstrijd als er bezoekende clubs zijn. Indien
mogelijk verdeeld over de verschillende schietdagen, zodat er altijd voldoende schrijvers
zijn. Dit betekent natuurlijk ook dat de schietdag van de inrichtende club beschikbaar is om
andere schutters(die niet op hun schietdag komen) te laten schieten.
Bij overlapping van de wedstrijden dienen beide clubs zelf af te spreken.
Dus niet uw club sluiten om tijdens het wintertornooi elders te gaan schieten .



Score

Op 25 m wedstrijden schiet iedereen (RECURVE en COMPOUND) op de grote 10
Op 18m wedstrijden schiet RECURVE op de grote 10 en COMPOUND op de kleine 10 en
gewoon 40 cm blazoen
X ’n worden altijd geschreven en geteld
Scorekaarten worden voorzien
WITTE voor de schutter
GROENE zijn voor het klassement
Elke club krijgt 120 kaarten ter beschikking. Alle GROENE kaarten worden na afloop door de
inrichtende club bewaard en de resultaten worden online doorgegeven aan Jacqueline.
Gelieve etiketten of stempels met gegevens van de schutter te gebruiken.
Gegevens: NAAM,VOORNAAM, CLUB, CATEGORIE en geboortejaar(voor nieuwe schutters)
Etiketten niet groter dan het vak dat voorzien is op de scorekaart: 2 cm hoog op 6 cm breed
Indien een scorekaart onleesbaar is mag deze correct overgeschreven worden, ondertekend
door de schutter en de schrijver en de oude moet ook mee bewaard blijven door de
inrichtende club.
Onleesbare / niet volledig ingevulde kaarten worden niet opgenomen in de uitslag


Arbitrage

Schrijven per doel door 2 schutters van verschillende clubs.
Als schutters van de inrichtende club schieten dient er altijd een schutter uit een andere club
aanwezig te zijn.
Bij betwisting wordt bestuur/schutter van de inrichtende club er bijgehaald.


Materiaalbreuk

De schutter die materiaalbreuk heeft verwittigd de inrichter.
Indien hij/zij zijn/haar materiaal kan herstellen: 1 proefpijl en dan de wedstrijd gewoon
verder zetten.
Indien het materiaal NIET HERSTELBAAR is : afspraak maken voor een andere dag ,
3 proefpijlen en punten verder noteren op oorspronkelijke scorekaart waar men gestopt is
voor de materiaalbreuk .



Soorten Discipline

Compound , Recurve, Bare Bow , Long Bow volgens het FITA reglementering.
Pijlen : max. schietmaat 2315 of een diameter van max 9,3 mm.
Schieten met materiaal niet conform de FITA reglementering betekent verwijdering uit het
klassement. Men kan het wintertornooi in meerdere disciplines schieten, maar per
wedstrijdsessie 1 type boog en ook inleg betalen per wedstrijdsessie.


Inleggeld

Inleggeld bedraagt 4 euro per schutter waarvan € 1,5 naar de inrichtende club en € 2,5 naar
WT-ZUID.
De afrekening wordt opgemaakt en wordt per mail naar de inrichtende club verzonden en
dient gestort te worden binnen de veertien dagen na verzending van de rekening op
rekeningnummer BE96 9731 4374 9778 op naam van Dirickx Alphonse Driehoekstraat 1
3700 Tongeren


Uitslag en Klassement

1. Men schiet het wintertornooi in de categorie die men heeft bij aanvang
2. Individueel klassement:
De beste 7 resultaten van de 9 wedstrijden tellen waarvan 5 van 25m en 2 van 18 m
Bij gelijkheid van puntentotaal:
1 ste meeste x’en
2 de meeste 10 en
3 de meeste 9
3. Ploegen Klassement:
Een ploeg bestaat uit 3 schutters indien een ploeg uit minder schutters bestaat
komen die resultaten niet in aanmerking voor het klassement.
Alle 9 wedstrijden tellen mee voor het eindklassement voor de ploegen.
Bij gelijkheid van puntentotaal: zelfde stappen als bij individueel( zie punt 2
hierboven)
4. G-schutters krijgen een apart klassement als ze dit wensen. D.w.z. alle g-schutters
compound samen en alle g-schutters recurve samen te kiezen bij 1 ste wedstrijd en
verandert niet gedurende het wintertornooi.
5. Recurve en compound hebben een apart klassement. Bare Bow en Long Bow worden
ingedeeld bij recurve klassement voor de ploegen.
6. Puntenkaarten worden door de inrichtende club bijgehouden tot de prijsuitreiking
gepasseerd is en de score worden binnen de 2 dagen na afloop van de wedstrijden
online doorgegeven met het invulformulier dat u bezorgd word aan Steyls Jacqueline
Mailadres : jacqueline@msb-target.com

7. De uitslag wordt per mail verstuurd aan het contactadres van de clubs.
De uitslag wordt ook gepubliceerd op de website van PVL: www.pvl-limburg.be



Transfer

Transferperiode: 1ste maandag na outdoor kampioenschap in augustus tot 15 september
aangetekend aan de club waar men vertrekt. Kopie van dit schrijven aan PVL Limburg, mag
per mail aan info@pvl-limburg.be. Is een schutter 1 jaar lang niet aangesloten geweest bij
een club , dan is dit een vrije schutter en tellen de punten onmiddellijk voor de club waar
hij/zij zich aansluit.



Drankprijzen

De prijzen werden vrijgegeven.

Er worden geen eigen meegebrachte dranken toegestaan op het WT-ZUID



Prijsuitreiking

Prijsuitreiking WT : vrijdag 7 maart 2020 in SSV
KVL indoor: zondag 15 maart 2020 in HAM


Kampioenschap van Limburg Indoor

Is enkel toegankelijk voor de schutters die in het eindklassement van het wintertornooi ZUID
of NOORD voorkomen.
Voor ZUID wil dit zeggen 7 wedstrijden waarvan er 2 van 18 m



Sancties

Voor clubs die hun afrekening na herhaaldelijk verwittigd te zijn nog steeds hun afrekening
niet gestort hebben max 1 maand na hun wedstrijd .Of clubs die hun deelnametaks voor de
schutters niet gestort hebben aan PVL ten laatste 1 week voor het kampioenschap kunnen
niet deelnemen aan het Kampioenschap Indoor.

