Handboogsport voor groot en klein!
900 Ronde:

3
× 30
× 10
= 900

Afstanden
Pijlen
Punten
punten te verdienen

Slecht geschoten? Als je maar plezier hebt gehad!

Afstanden:
50m – 40m – 30m
30m – 25m – 20m voor Jeugd en Debutanten

Schietreglement:
Schietvolgorde AB-CD
3 × 30 pijlen, 3 pijlen per schietbeurt in 2 minuten
Blazoen = 80cm (grote 10 voor iedereen)

Klassen:
Korte afstand:

Jeugd (vanaf geboortejaar 2003)
Debutanten (t/m geboortejaar 2002)

Lange afstand:

Junioren (vanaf geboortejaar 1998)
Senioren (1969 t/m 1997)
Masters (1959 t/m 1968)
Veteranen (t/m 1958)

‘Jeugd’ kan en mag ook deelnemen bij ‘Junioren’.
‘Debutant’ is men slechts voor één seizoen! Uitzonderingen dienen
schriftelijk te worden aangevraagd én goedgekeurd door alle
organisatoren.
Bij minder dan drie deelnemers worden D/H van leeftijdsniveau
samengevoegd.

Divisies:
D/H Recurve (inclusief hout / barebow) & Compound

Aantal deelnemers:
Max. 120 per locatie, behalve Roosendaal max. 100 en Goirle max. 80

Prijsuitreiking en klassementen:
Per wedstrijddag is er een lokale prijsuitreiking.
Voor het eindklassement is deelname aan tenminste vier manches
verplicht. Er worden prijzen uitgereikt in de categorieën Jeugd,
Junioren, Senioren, Masters & Veteranen.
900 ICC-score = Som van de vier hoogste dagscores
Prijsuitreiking 900 ICC: 25 augustus in Essen
Voor de teamklassementen komen enkel schutters op de lange
afstand in aanmerking.
Een team wordt per divisie (Recurve & Compound) samengesteld
uit de drie hoogst gerangschikte schutters van een vereniging.

Aanvangstijden:
Inschieten van 9u30 tot 10u30
Aanvang wedstrijd om 11u00 (geen proefpijlen)

Kosten deelname:
€9,00 voor Jeugd (vanaf geboortejaar 2003)
€12,00 voor wie ouder is
Schutters dienen hun inschrijvingsgeld op voorhand over te maken
aan de organiserende club.
Bij afmelding op minder dan 72 uur voor aanvang van de
wedstrijd wordt er geen inschrijvingsgeld teruggestort.

De 900 ICC bestaat uit vijf manches:
Drie in Nederland

en twee in België

29 april, ULVENHOUT

1 juli, WUUSTWEZEL

http://www.alliancedamitie.nl/

http:// xarcheryteam.be

10 mei, ROOSENDAAL

25 augustus, ESSEN

http://www.lunionfaitlaforce.nl/

els.inschrijvingen@telenet.be

10 juni, GOIRLE
http://www.sintsebastiaangoirle.nl/

Meer info op Facebook  fb.me/900ICC

1
3
2
5
4

