INTERNE COMPETITIE 2022

Vanaf maandag 21 februari 2022 (week 8) gaat de interne competitie van Attila
weer van start. Dit is de ideale gelegenheid om het wedstrijdschieten te trainen
en om eens te kijken waar je uit komt als je regelmatig een wedstrijdje schiet.
De aftrap van de interne competitie vindt plaats om 20:00u.
Er wordt geschoten op twee afstanden: 18m en 25m. Bij de 18m wedstrijden
wordt op een 40 cm blazoen of een Dutch target geschoten, en bij de 25m
wedstrijden op een 60 cm blazoen of een 60 cm driespot/vierspot blazoen.
Er wordt geschoten in vier klassen:
• Jeugd, Dames of Open traditioneel;
• Jeugd, Dames of Open barebow;
• Jeugd, Dames of Open recurve;
• Jeugd, Dames of Open compound.
De Open klassen zijn toegankelijk voor zowel jeugd, dames als heren. Onder de
traditionele klasse worden verschillende bogen gerekend waaronder de
Engelse Longbow, Amerikaanse Longbow, jachtbogen en ruiterbogen. Voor al
deze bogen geldt dat er met houten pijlen met natuurveren moet worden
geschoten.
In alle klassen zijn er prijzen te winnen. Het aantal prijzen per categorie is
afhankelijk van het aantal deelnemers:
• 1-4 deelnemers: 1 prijs;
• 5-8 deelnemers: 2 prijzen;
• 9 of meer deelnemers: 3 prijzen.
De resultaten van de interne competitie worden ook gebruikt voor het laten
aanmaken (later in het jaar) van de zogenaamde gemiddelde-speldjes, die
iedere deelnemende schutter uitgereikt zal krijgen.
Spelregels Binnen de interne competitie zullen 10 scorelijstjes van 30 pijlen
geschoten worden: 5 lijstjes op 18m en 5 lijstjes op 25m. Voor de einduitslag
tellen de beste 8 wedstrijden (4x18m en 4x25m). Lijstjes kunnen alleen
geschoten worden tijdens de officiële schietmomenten. Lijstjes die buiten deze
momenten geschoten worden, tellen niet mee voor de Interne Competitie.
Opgeven voor de Interne Competitie is niet nodig.
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De schietmomenten Vanaf week 8 zullen er wekelijks drie schietmomenten
zijn: maandag- en dinsdagavond om 20:00 uur en zaterdagmiddag om 14:30
uur.
Tijdens deze schietmomenten zal er geschoten worden met behulp van het
stoplicht.
Om een zo prettige mogelijke schietomgeving te creëren, zullen er naast de
gebruikelijke regels uit het baanreglement een aantal etiquetteregels uit de
GNAS van kracht zijn:
•
Schutters zullen niet luid communiceren terwijl anderen aan het schieten
zijn;
•
Schutters zullen niet met andere deelnemers praten als die de voorkeur
aan stilte geven;
Rooster Bij het bepalen van de schietafstand van de week is zoveel mogelijk
rekening gehouden met andere wedstrijden die week (bv. LLSO, rayon, NK).
Op de website staat in de agenda op welke afstand geschoten wordt
(www.vvh-attila.nl/agenda).
De laatste wedstrijden en de feestelijke prijsuitreiking zullen op maandag 2 mei
plaatsvinden.
Vervolg
Om te voorkomen dat elk jaar alleen dezelfde mensen in de prijzen vallen,
krijgt de Interne Competitie tegen het eind van het jaar een vervolg. In
oktober/november zal er nog een wedstrijd georganiseerd worden, wat voor
de deelnemers resulteert in een nieuw pijlgemiddelde. Er zullen dan prijzen
uitgereikt worden aan de schutters wiens pijlgemiddelde het meeste verbeterd
is. Meer details over deze wedstrijd zal later in 2022 volgen.
Interne Competitie Light
Schutters voor wie het rooster van de Interne Competitie te intensief is,
kunnen, in overleg met de commissie, meedoen aan de Interne Competitie
Light. Binnen deze variant van de IC kan men het gehele jaar door de
scorelijstjes inleveren. Als na een jaar het verplicht aantal lijstjes (4 lijstjes op
de 18m en 4 lijstjes op de 25m) zijn ingeleverd, zal er een gemiddeldecertificaat worden uitgereikt. De IC Light begint op hetzelfde moment als de
reguliere Interne Competitie en eindigt de week voor de aanvang van de
reguliere Interne Competitie het jaar daarop. IC Light deelnemers komen niet
in aanmerking voor het gemiddelde-speldje van de Bond of de prijzen van de
regulieren Interne Competitie.
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