
                  Belgisch Kampioenschap binnenshuis 
                                              IFAA 2020 

 

                        E-Cool Archery Club is vereerd u uit te nodigen, 

                Zaterdag 7 en zondag 8 maart 2020 

in de sporthal van Piéton 

           PRIJSUITREIKING 45’ NA HET EINDE VAN HET 2 E  PELOTON VAN ELKE DAG. 

     Aantal doelen:    11 (44 schutters max/serie)  - Schieten op NEWS STRAMIT                               

    Soorten doelen:   Spot 16cm IFAA en mono 40cm                        

    Categorie:   Recurve – Compound – Barebow – Longbow                                                                                                                                                                                           
(- 55 jaar / + 55 jaar  /  Vrouwen en Mannen) 

                      Reglement: IFAA, schieten in AB CD, vrije uitrusting, sportschoenen. 

 Schieten op een afstand van 20 yards (+/- 18m) op een blazoen waarvan de cirkelwaarde 5 
punten is voor het midden en 4, 3, 2, 1 punten voor de rest van het doel, de x telt alleen  bij een 
gelijke stand. 

 De wedstrijd vindt plaats in 4 rondes van 6 gangen van 5 pijlen in 4 minuten per gang. De 
maximale score is 600 punten. 

 Als er meer dan 5 pijlen in een blazoen zitten, worden alleen de 5 pijlen met de laagste waarde 
geteld. 

 In geval van een gelijke stand van punten en x’en, dit voor een podiumplaats, is een reeks van 
twee gepland.  Indien het gelijk blijft komt er een schot van één pijl op het centrale doel (shoot 
off).  

Registratie per e-mail: ecoolarcheryclub.319 @gmail.com  

(Vermelden bij inschrijving per e-mail: achternaam/voornaam-liganummer-categorie-dag-schema–soort boog-          
man of vrouw- -55 of +55 jaar) 

Annuleringen na 1 maart 2020 moeten betaald  worden , tenzij er een geldige schriftelijke reden is. 
Geregistreerde afwezigen worden uitgenodigd om hun inschrijvingen te betalen, een brief zal naar de 
schuttersclub gestuurd worden. 

Deelname: 15€/Peloton - Mogelijkheid om ter plaatse te betalen of op de rekeningnummer: 

 BE83 0682 50608015  

 

ZATERDAG 7 MAART RECURVE ZONDAG 8 MAART COMPOUND 
1e peloton 
Opening van het secretariaat: 07.00 uur. 
Opwarming (2 gangen): 08u00 
Onmiddellijk gevolgd door de begin van de schieting 

 

3e  peloton 
Opening van het secretariaat: 07.00 uur. 
Opwarming (2 gangen): 08u00 
Onmiddellijk gevolgd door de begin van de schieting 
 

 
2e peloton 
Opening van het secretariaat: 13.00 uur. 
Opwarming (2 gangen): 14u00 
Onmiddellijk gevolgd door de begin van de schieting 

 

4e  peloton 
Opening van het secretariaat: 13.00 uur. 
Opwarming (2 gangen): 14u00 
Onmiddellijk gevolgd door de begin van de schieting 

 



                  Belgisch Kampioenschap binnenshuis 
                                              IFAA 2020 

 

Buvet en catering ter plaatse. 

 

Plaats: “Salle Omnisport” de Piéton, rue de l’Avenir, 7160 PIETON                                                                                  

( Pijlroutes vanaf de afrit van de snelweg) 

 

 


