
Uitnodiging
District Kampioenschap

District 2

Luchtgeweer en luchtpistool
Staand en opgelegd

21 t/m 26 maart 2022



Beste sportschutters,

Wij zijn blij om eindelijk na 2 jaar weer onze
accommodatie open te stellen voor de district
kampioenschappen district 2.

Wij hopen u van harte te mogen ontvangen in onze
schietaccommodatie aan de Beatrixstraat 2A in
Zetten!

Met vriendelijke groet,
S.S.V. de Linge
Zetten

Aanmelden deelname:
Reserveren via www.baanplanner.eu

Serietijden:

Maandag 21 maart 19.15 uur 21.15 uur

Dinsdag 22 maart 19.15 uur 21.15 uur

Woensdag 23 maart 19.15 uur 21.15 uur

Donderdag 24 maart 19.15 uur 21.15 uur

Vrijdag 25 maart 19.15 uur 21.15 uur

Zaterdag 26 maart 9.15 uur 11.15 uur 13.15 uur 15.15 uur

● De genoemde tijden zijn start wedstrijd tijden
● 60 schoten: 15 min. voorbereidingstijd & proefschoten, 90 min

wedstrijd
● 40 schoten: 15 min. voorbereidingstijd & proefschoten, 60 min

wedstrijd
● Voorafgaand aan de wedstrijd zal een wapencontrole plaats vinden.
● De balie hoogte van onze schietbanen is 92 cm.

http://www.baanplanner.nl


Inschrijfgeld:
Senioren € 8,-
Junioren € 4,-
Team € 8,-

Huishoudelijk reglement
● Er wordt geschoten onder het schiet- en

wedstrijdreglement van de K.N.S.A.
● Het betreden van de schietbanen is op

eigen risico
● S.S.V. de Linge is niet aansprakelijk voor het zoekraken

en/of beschadigen van uw eigendommen
● Een schutter mag slechts 1 maal in zijn/haar klasse uitkomen
● Bij alle voorkomende problemen of moeilijkheden beslist de

organisatie van S.S.V. de Linge

Belangrijke algemene richtlijnen
● Wij hanteren tijdens de wedstrijden de laatst geldende coronaregels.
● Handen desinfecteren bij aankomst en vertrek.
● Houd voldoende afstand. Om de 1,5m afstand van elkaar te kunnen

waarborgen zijn 8 van onze 16 banen geopend.
● Blijf thuis bij klachten.

Adres accomodatie:
S.S.V. De Linge
Beatrixstraat 2 A
6671 AC Zetten

Routebeschrijving
De parkeerplaats vindt u aan de Irenestraat, schietlocatie van S.S.V. De
Linge staat hier aangegeven.

● Vanaf de A15 Rechts richting Zetten
● Op de rotonde Linksaf
● 1e Rechts de Steenbeekstraat in
● 3e Links de Kerkstraat in
● 2e Rechts de Damstraat in
● 2e Links de Irenestraat in
● Hier halverwege Rechtsaf naar de

parkeerplaats (P)


