Club-HW

Clubcompetitie Historisch Wapen
Voor en door HW schutters

Wat is de Club-HW
In de eindjaren 80 van de vorige eeuw hebben een aantal verenigingen, in district 3, waar historisch wapen
verschoten werd, de koppen bij elkaar gestoken en een districtscompetitie opgezet met als doel een jaarlijkse
competitie op te zetten. Met deze competitie werd aan de vraag voldaan om meer wedstrijden binnen de
wapengroep Historisch Wapen te organiseren.
Al snel bleek dit een groot succes en breidde het aantal deelnemende verenigingen uit op de 25 en 50 meter
onderdelen.
Met de komst van de 100 meter baan bij sv O.K.K. te Wateringen in de jaren 90 werd ook op de 100 meter
onderdelen de competitie uitgebreid.
Heden ten dage worden door diverse schutters uit het gehele land aan deze competitie op alle onderdelen fanatiek
meegedaan.
Sinds 1 januari 2018 is deze competitie overgenomen door Rinus Pietjouw (sv Doel Treffend) en Ab de Jong (sv
O.K.K.) en proberen we met een nieuwe opzet meer Historische Wapenschutters te bereiken.
Voor wie is deze competitie bedoeld?
Voor alle Historische Wapenschutters uit het gehele land.
Moet ik verplicht mee doen aan deze competitie?
Neen, men kan ook deelnemen aan enkele wedstrijden. Hiervoor zijn ook een aantal wedstrijden aangemerkt voor
de RANKING van de HW groep.
Natuurlijk zou het leuk zijn als je, na het deelnemen aan een enkele wedstrijd, ook zou willen deelnemen aan de
Competitie.
Wat zijn de spelregels?
Geschoten wordt volgens het MLAIC en het KNSA wedstrijdreglement op alle individuele wedstrijden.
De competitie bestaat uit 5 individuele wedstrijden waarvan voor de competitie de 4 hoogste scores uit deze
wedstrijden tellend zijn voor de einduitslag van de competitie.
Aan het eind van het seizoen, wat van 1 januari t/m 30 november van het lopende jaar loopt, wordt de totaal
uitslag bekend gemaakt.
Individuele schutters welke zich niet hebben opgegeven voor deze competitie maar wel 4 of meer series hebben
deelgenomen tellen ook mee in de competitie en zullen automatisch worden opgenomen in de Club-HW competitie
voor het volgende wedstrijdseizoen.
Is er ook een prijsuitreiking?
Ja, wisselend bij één van de organiserende verenigingen vindt er op een zondag in december een feestelijke
prijsuitreiking plaats voor de Club-HW competitie.
Hier zijn alle deelnemende schutters, in de Club-HW competitie EN individuele schutters van harte welkom.
Waar vind ik informatie en uitslagen van de wedstrijden en competitie?
Via onze website houden wij alle deelnemers op de hoogte. De website is te vinden op: www.club-hw.nl
Waar kan ik nog meer informatie krijgen en/of inschrijven voor de competitie?
Dat kan via onze website bij de contactpersonen of via onze e-mail aan de onderzijde van deze flyer.
Waar kan ik mij inschrijven voor de Club-HW competitie?
Dit kan via het aanmeldingsformulier op onze website of d.m.v. een mail aan clubhw.score@gmail.com met
vermelding van naam, e-mail adres, KNSA licentie, Ver.Code, Ver.Naam, of je zaterdag of zondag en ochtend of
middag wil schieten en aan welke disciplines je wil deelnemen.
Waar kan ik mij inschrijven als individuele schutter voor één van de wedstrijden?
Dit kan via www.baanplanner.eu, zoeken naar Club-HW wedstrijden.
Banen voor de Club-HW deelnemers staan gereserveerd.
Hopelijk mogen wij je na het lezen van deze flyer gaan begroeten als nieuwe deelnemer aan deze
competitie of zien wij je op één van de wedstrijden. Misschien dat je het dan zo leuk vindt en je alsnog
aanmeld voor deze leuke competitie.
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