Gouden Kogel – Open wedstrijd

COVID-19 (Corona) maatregelen
Ten tijde van het uitkomen van dit programma boekje zitten we nog steeds in
de totale Lockdown van de overheidsmaatregelen rondom het COVID-19
virus, het zogenaamde Corona virus. Zoals elke schietvereniging in het land,
houden wij ons momenteel ook aan de geldende voorwaarden en
voorschriften. Uiteraard hopen wij dat deze open grand Prix wedstrijd, de
Gouden Kogel, in februari 2021 gewoon door kan gaan. Wij hopen dat medio
19 januari 2021 de opgelegde maatregelen worden versoepeld voor onze
sport en dat de totale lockdown wordt opgeheven.
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Aangezien wij helaas niet in de toekomst kunnen kijken, organiseren en
plannen wij deze wedstrijd wel zoals u dat van ons gewend bent, echter zullen
wij ons altijd aan de geldende regels houden die door de overheid, het RIVM,
de NOC-NSF, de gemeente Rotterdam en de K.N.S.A. gesteld worden.
Dit kan in het uiterste geval consequenties hebben voor het doorgaan van
deze wedstrijd, het beschikbare aantal schietpunten, het aantal deelnemers
en eventuele nadere voorwaarden gesteld aan de kantine of
sportaccommodatie en eventueel maximum aantal bezoekers. Wij zullen bij
grote wijzigingen of annulering contact met alle ingeschreven schutters
opnemen. Tevens zullen wij dit ook duidelijk op onze website en via ons
social media kanaal (Facebook-pagina) vermelden
U kunt, door onze website te bezoeken, u inschrijven voor automatische
meldingen zodra wij deze op onze website publiceren.
U dient hiervoor de toestemming te verlenen bij de melding die u krijgt als u
onze website bezoekt. U kunt altijd deze toestemming via uw browser
intrekken. U ontvangt dan in uw browser op de smartphone of uw PC
automatisch meldingen bij berichten van onze vereniging.

Open Wedstrijd
KNSA junioren competitie
SV de Postschutters ‘63
Rotterdam

Welkomstwoord

Route beschrijving

Beste schuttersvrienden,
Komende vanuit de richting Den Haag
Het is bijna weer zover, de “Gouden Kogel” wedstrijd gaat weer van start.
Het is alweer de 21e maal dat we de openwedstrijd op de Hazelaarweg
organiseren.




Ook dit jaar hopen we op uw deelname te kunnen rekenen, zoals
gewoonlijk proberen wij er weer een gezellige wedstrijd van te maken.



Er kan luchtgeweer staand, knielend, opgelegd en luchtpistool staand en
opgelegd worden geschoten.



Dus je ziet maar weer, wij doen ons best. Ook in de keuken zal er weer
een lekkernij voor u gemaakt worden.

Komende vanuit de richting Gouda


Schrijf tijdig in, dat voorkomt lange wachttijden.
Als vice-voorzitter van de schietvereniging, SV de Postschutters ’63 hoop
ik jullie allemaal weer te zien tijdens deze dagen van ons toernooi.

Hartelijke groeten
Namens SV de Postschutters ‘63

Vanaf de A13, neem afslag 11 richting vliegveld “Rotterdam” –
Berkel en Rodenrijs (N209);
Volg de Doenkade tot aan het tweede kruispunt en ga rechtsaf
richting Schiebroek / Hillegersberg, de Ankie Verbeek Ohrlaan op;
Vóór het Hockeyveld, de eerste afslag rechtsaf en dan rechtdoor
rijden tot aan het einde. Hier linksaf het parkeerterrein op.
Aan de rechterzijde is onze accommodatie





Vanaf de A12, neem de afslag 8 Bleiswijk, ga linksaf naar
Bergschenhoek via de N209 en rijd rechtdoor via Bergschenhoek tot
aan de kruising met de Ankie Verbeek Ohrlaan, sla hier linksaf;
Vóór het Hockeyveld, de eerste afslag rechtsaf, de Hazelaarweg op
en dan rechtdoor rijden tot aan het einde. Hier linksaf het
parkeerterrein op.
Aan de rechterzijde is onze accommodatie

Komende vanuit het Zuiden

Omar Verhoeven



Vice-voorzitter







Ga via de A16 naar de A20 richting Hoek van Holland. Neem afslag
14 richting Schiebroek en ga de N471 op;
Rijd deze N471 (G.K. van Hogendorpweg) helemaal uit en ga bij het
grote verkeersplein rechts de Doenkade op, de N209 naar
Bergschenhoek;
Volg de Doenkade tot aan het tweede kruispunt en ga rechtsaf
richting Schiebroek / Hillegersberg, de Ankie Verbeek Ohrlaan op;;
Vóór het Hockeyveld, de eerste afslag rechtsaf en dan rechtdoor
rijden tot aan het einde. Hier linksaf het parkeerterrein op.
Aan de rechterzijde is onze accommodatie

Baanreservering
Om er zeker van te zijn dat u een baan heeft, raden wij u aan om tijdig te
reserveren. Bel of mail even met de wedstrijdleider, Dirk van Loopik. Dit
kan op de dinsdag, woensdag of vrijdag.

Overzicht van programma 's
Wedstrijd data

Bellen kunt u van 19:00 tot 22:00 uur

In voorgaande jaren is gebleken dat de schutters meer zien in een
waardebon dan een beker. Dit jaar bestaat het eremetaal wederom uit
een waardebon.

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

“Gouden Kogel”

Wedstrijd commissie

Prijzen
Eremetaal

Een ieder die aan het onderdeel Gouden Kogel mee doet heeft kans op
het winnen van een “gouden kogeltje”.

08 februari 2021
09 februari 2021
10 februari 2021
11 februari 2021
12 februari 2021
13 februari 2021
14 februari 2021

Dhr. D. van Loopik

Op volgorde van score krijgt de 1e, de 15e, de 30e, de 45e, de 60e , etc.
schutter een “gouden kogel” uitgereikt.

Wedstrijd administratie
Inschrijven via Dirk van Loopik,
010 – 4713175
06 – 10065646
wedstrijden@postschutters63.nl
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Wedstrijd data

Klassen

Maandag

08 februari

19:00 – 23:00 uur

Dinsdag

09 februari

19:00 – 23:00 uur

Woensdag

10 februari

19:00 – 23:00 uur

Donderdag

11 februari

19:00 – 23:00 uur

Vrijdag

12 februari

19:00 – 23:00 uur

Zaterdag

13 februari

09:00 – 17:00 uur

Zondag

14 februari

09:00 – 17:00 uur

Aantal schoten

Inschrijfgeld

60 - Heren, Dames en Junioren A
40 - Veteranen en junioren
LG - 1 schot op een kaart
LP - 5 schoten op een kaart
K1.H - 2 schoten op een kaart

Luchtgeweer staand
Heren H, A, B,
Dames H en A
Veteranen H en A
Junior A, B en C

Luchtpistool
Heren H, A, B,
Dames
Junioren
Veteranen

Luchtgeweer opgelegd
Junior C en D
Veteranen H, A, B,

Luchtpistool opgelegd
Veteranen

Luchtgeweer knielend
Heren
Dames
Junioren
Veteranen
Scores tbv JC
De scores voor de Juniorencompetitie worden gemeld aan de
leiding KNSA Junioren Competitie.
Uitslagen
Tussen- en uitslagen kunt u vinden op de website: www.postschutters63.nl

Pakket 1
Eremetaal
Junioren

€ 8,00
€ 5,00

Pakket 2
Gouden Kogel
Junioren

€ 8,00
€ 8,00

Pakket 3
Voordeelpakket
Junioren

€ 14,00
€ 12,00

Het voordeelpakket bestaat uit het eremetaal en Gouden Kogel
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