..e NATIONALE JEUGDFINALE
ZATERDAG, .. AUGUSTUS 202.
te …..
bij de ………

PROGRAMMA

9u 15

Samenkomst op het terrein.
Deelnemers moeten zich aanmelden bij de jeugdvoorzitter
(afwezigen worden onherroepelijk vervangen)

9u 30
Tot 11u30

Finale Kampioenschap van België
- Wip I
miniemen en scholieren
- Wip II
juniors en juniors+

Na de finale:

Huldiging kampioenen en receptie.

13u30 tot 18u

Koningsschieting Jeugd + prijzenschieting (Wippen I en II) Inleg: gratis
(Koningsschieting: voorbehouden aan alle jeugdschutters die in het bezit
zijn van een geldige bondskaart KNBBW).
Aan de prijzenschieting zijn ook toegelaten de niet-Belgische schutters met
een geldige bondskaart KNBBW, NBvW of UAANF.
Gratis: porselein en glazen (versierd met het jeugdwapen)

18u 30

Prijsuitreiking.

13u30 tot 18u30 Prijsschieting seniores K.N.B.B.W. (Wip III) inleg: 3€
(ook toegelaten aan niet-Belgische schutters met een geldige bondskaart
KNBBW, NBvW of UAANF)
Gratis:
20 prijzen speciaal vervaardigd voor deze gelegenheid.
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
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TEN LASTE VAN DE NATIONALE JEUGDRAAD

Verantwoordelijke: de jeugdvoorzitter
• inschrijvingslijsten voor het kampioenschap van België
• aanwezigheidscontrole
(loting van de volgorde zal gebeuren op het laatste jeugdkampioenschap te Roeselare )
• alle prijzen voor de jeugd
• erelinten, medailles en T-shirts voor de kampioenen en de koningen
• alle prijzen voor het beschrijf van de seniores
• publicatie in de Schuttersgids
• overhandigen aandenken aan het Stadsbestuur en aan de inrichtende maatschappij
• toespraak tijdens ontvangst door het Stadsbestuur
• inschrijvingsboek voor de koningsschieting
• kaartjes voor de prijzen (porselein en glazen)
• inschrijven jeugd voor de koningsschieting
• volgnummers + veiligheidsspelden (100 stuks) (5€ waarborg te betalen door de deelnemers)
• Het Belgische Volkslied (op CD) voor de prijsuitreiking
• 100 blokvogels voor de kamping van het kampioenschap van België
• 15 keizersblokken voor de koningsschieting
• 20 bondsvogels voor het beschrijf (groene kleur)
Verantwoordelijke: de hoofdafgevaardigde … Sector (+ afgevaardigden)
• controle: (gewicht meebrengen voor controle trekkracht van de bogen)
tijdens de kampioenschappen:
Wip I:
Wip II:
de koningsschieting
Wip I en II:
de prijsschieting KNBBW
Wip III:
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TEN LASTE VAN DE INRICHTENDE MAATSCHAPPIJ
• reclame maken in dagbladen, tijdschriften, radio + T.V., Belga, Gemeenteblad (of Persdienst Stadsbestuur),
VLAS + persbericht opmaken, fotograaf
• Prijzen vragen aan Stadsbestuur, Provinciebestuur, Sport Vlaanderen, ……..
• bevlagging en versiering van het terrein (bewegwijzering)
• parkeerplaatsen voorzien voor de deelnemers.
• E.H.B.O.-post voorzien (of telefoon ter beschikking hebben van dienstdoende dokter)
• overeenkomst met het Stadsbestuur voor de receptie
• plaats voorzien voor de uitstalling van de prijzen (overdekt podium, vrachtwagen, enz.) + geluidsinstallatie
(voor de afroeping van de prijswinnaars) + naderafsluitingen
• alle kleine vogels voor de bondsschieting (rood en geel nummer 2) + alle spelen hoogvogels
(met tricolore kleur)
• rode vogels (porselein) en gele vogels (glazen) (nummer 2) voor de jeugd
(jeugdschutters geven de geschoten kleine vogels terug)
• geluidsinstallatie onder de wippen (zowel voor de jeugd als voor de seniores) +
naderafsluitingen voor de wippen van het kampioenschap
• roepers en wipbedienaars voor gans de dag
• inschrijving prijsschieting seniores.
Controle door de Hoofdafgevaardigde Ve Sector.
• aandenken aan dit kampioenschap voor alle jeugdschutters en de aanwezige leden van de Nationale
Jeugdraad (100 stuks) (voorleggen voor goedkeuring aan de Jeugdvoorzitter)
• inrichten van een tombola is toegelaten
(mits goedkeuring vanwege het Stadsbestuur)
• zorgen voor eten en drinken voor de helpers van de KNBBW
• tafel + 2 stoelen + elektrische aansluiting voor PC en printer
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NUTTIGE INLICHTINGEN
KONINGSSCHIETING
De koningsschieting wordt geschoten over DRIE ronden (Wip I en II).
Op de spil van de hoge (categorie juniores en juniores +) en op de moervogel (categorie miniemen en
scholieren). (indien géén moervogel: links )
Na de derde ronde wordt er eerst overgegaan tot de eventuele afkamping.
Nadien kan er verder geschoten worden naar de andere prijsvogels.

PRIJSSCHIETING K.N.B.B.W.
Op één wip
Verdeling:
2 hogen 7€
4 zijden 5€
4 kallen 3€
45 primés 2€
Berekend op 60schutters
Inleg: 3€ Terug: 2€.
Gratis:
10 x prijs (versierd met het jeugdwapen): bovenste lat
10 x prijs (versierd met het jeugdwapen): onderste lat

Marc Goedertier
Ondervoorzitter/Jeugdvoorzitter KNBBW
Gontrodestraat 68
9050 Gent
0487/518 775
e-mail: marc.goedertier@telenet.be
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