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BOETE.
3300 DE TREFFERS ‘78

€ 25,00

) Terugtrekken 4e team uit de competitie.
) Het bedrag dient vóór 1 oktober 2018 op rekening
) te staan van de N.B.V.S.

1000 ROBIN HOOD:

€ 25,00

) Terugtrekken 1e team uit de competitie.
) het bedrag dient vóór 1 oktober 2018 op rekening te
) staan van de N.B.V.S.

NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP PLUIMSCHIETEN N.B.V.S. 2018.
NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP KOGEL, OPGELEGD KOGEL en LUCHTPISTOOL
SCHIETEN N.B.V.S. 2018.
In de bijlage doen wij u de complete uitslag van de kampioenschappen toekomen.
Behaalde en niet uitgereikt eremetaal kan tot 30 oktober 2018, na telefonische afspraak, afgehaald worden
bij dhr. Patrick Reijntjens, Tuinstraat 17 te Heerlen. Telefoon: 045 – 850 09 16.
Na deze datum vervallen deze aan de bond.

BEKERCOMPETITIE 2018-2019.
Op zondag 16 september jl. heeft de loting plaatsgevonden voor de bekercompetitie 2019.
Zie de bijlage voor de wedstrijden. De eerste wedstrijd zal geschoten worden op 26 oktober 2018.

UITWISSELINGSWEDSTRIJD I.G.B.B.S. - N.B.V.S. te REMSCHEID
Er is dit jaar gekozen voor een nieuwe opzet waarbij de teams door middel van loting opgesteld worden,
beide bonden door elkaar. Winnaar is het team met het grootste (positieve) verschil ten opzichte van het
gemiddelde. Per schietbond wordt bijgehouden wie de meeste plusringen geschoten heeft. Helaas is hier op
de wedstrijddag 8 september een foutje in geslopen, maar de uiteindelijke uitslag is bekend: de
uitwisselingswedstrijd werd dit jaar gewonnen door de I.G.B.B.S. met 68 tegen 17 plusringen.
In de bijlage doen wij u de complete uitslag toekomen.

WEBSITE NBVS.
De website zal voor het begin van de competitie nog bijgewerkt worden (bestuursleden enz.).
Momenteel wordt ook nog gewerkt aan de reglementswijzigingen zoals deze op de jaarvergadering zijn
vastgesteld. Deze zullen zo spoedig mogelijk worden aangeboden op de website als PDF file zodat iedereen
dit kan downloaden. Voor de papieren versie zullen nieuwe pagina’s ter beschikking worden gesteld om af te
drukken vanaf de site.
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TERUGGETROKKEN TEAM.
De vereniging ROBIN HOOD deelde ons mede dat zij genoodzaakt zijn hun team uit de competitie terug te
trekken. Het betreft het team Robin Hood 1 in de 4e klasse A. De verenigingen welke een team hebben in
deze klasse dienen hier goed nota van te nemen.
De wedstrijden tegen dit team komen te vervallen. Van deze wedstrijden dient echter wel een
wedstrijdformulier ingeleverd te worden, waarop vermeld de schutters welke aan de wedstrijd zouden
hebben deelgenomen.
We willen de verenigingen, c.q. teams die betroffen zijn er op wijzen dat er de mogelijkheid is om de
vervallen wedstrijd toch te schieten. Dit zal dan moeten plaatsvinden op de dag van de betreffende wedstrijd,
op een neutrale locatie waar iemand van het bondsbestuur aanwezig is (die dus zelf op deze banen ook een
competitiewedstrijd schiet) en die de schoten zal waarderen. De teams dienen dit zelf te regelen. Voorwaarde
is wel dat dit tijdig doorgegeven wordt aan de competitieleider.
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