
NIEUWJAARSSCHIETING 2015

1. wedstrijd wordt geschoten op 6m
2. iedere deelnemer krijgt 1 kaart
3. er mag naar believen proef worden geschoten
4. op de kaart worden 7 schoten gegeven waarvan het zevende geldt als kampschot
5. alle figuren (zes) mogen slechts één keer geraakt worden (eerste rake schot telt)
6. de kerstbomen zijn onderverdeeld in vier zones en de kerstballen in drie zones
7. de punten van de zones van de figuren worden bepaald na het schieten
8. de schutter kiest na zijn schietbeurt uit een reeks van vijf kaarten één kaart met de puntenindeling
9. het laatste schot, het kampschot, is enkel bij een gelijk aantal geschoten punten van toepassing
10. diegene met de meeste punten wint, bij gelijke stand beslist het kampschot
11. deelnemen staat gelijk met het onvoorwaardelijk aanvaarden van de vorige 10 punten
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NIEUWJMRSSCHIETING 2015

1. wedstrijd wordt geschoten op 6m
2. iedere deelnemer krijgt 1 kaart
3. er mag naar believen proef worden geschoten
4. op de kaart worden 7 schoten gegeven waarvan het zevende geldt als kampschot
5. alle figuren (zes) mogen slechts één keer geraakt worden (eerste rake schot telt)
6. de kerstbomen zijn onderverdeeld in vier zones en de kerstballen in drie zones
7. de punten van de zones van de figuren worden bepaald na het schieten
8. de schutter kiest na zijn schietbeurt uit een reeks van vijf kaarten één kaart met de puntenindeling
9. het laatste schot, het kampschot, is enkel bij een gelijk aantal geschoten punten van toepassing
10. diegene met de meeste punten wint, bij gelijke stand beslist het kampschot
11. deelnemen staat gelijk met het onvoorwaardelijk aanvaarden van de vorige 10 punten
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NIEUWJAARSSCHIETIN6 2015

1. wedstrijd wordt geschoten op 6m
2. iedere deelnemer krijgt 1 kaart
3. er mag naar believen proef worden geschoten
4. op de kaart worden 7 schoten gegeven waarvan het zevende geldt als kampschot
5. alle figuren (zes) mogen slechts één keer geraakt worden (eerste rake schot telt)
6. de kerstbomen zijn onderverdeeld in vier zones en de kerstballen in drie zones
7. de punten van de zones van de figuren worden bepaald na het schieten
8. de schutter kiest na zijn schietbeurt uit een reeks van vijf kaarten één kaart met de puntenindeling
9. het laatste schot, het kampschot, is enkel bij een gelijk aantal geschoten punten van toepassing
10. diegene met de meeste punten wint, bij gelijke stand beslist het kampschot
11. deelnemen staat gelijk met het onvoorwaardelijk aanvaarden van de vorige 10 punten
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