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RegioBank Krommeloop Toernooi 2018 
 
 
 

Wedstrijdreglement: 
 

1. Alle deelnemers schieten opgelegd.  
Er mag vrije hand worden geschoten maar de keuze hiervoor ligt bij de deelnemer zelf. 

2. Er wordt enkel geschoten met materiaal van de vereniging. Het meebrengen van eigen wapens is ten 
strengste verboden. 

3. Iedere deelnemer krijgt 1x een proefkaart en 4x een 5 rozenkaart. 
Op de proefkaart mogen 3 proefschoten worden gedaan. Een schot is geldig wanneer de kaart is geraakt. 

4. Wanneer een deelnemer niet in de gelegenheid is om deel te nemen aan de finale dan mag deze worden 
vervangen. De vervanger mag echter niet eerder hebben deelgenomen in een voorronde bij een ander team. 

5. Alle kaarten worden direct na elkaar geschoten.   
6. Na afloop van de schietbeurt dienen de kaarten ingeleverd te worden bij de tel official. De tel official zal de 

puntentelling verzorgen. De telling van de tel official is geldend. 
7. Veiligheid voor alles. Instructies van de baan officials dienen te allen tijde te worden opgevolgd. 
8. S.V. De Treffer is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of letsel.  

 
 
 
 

Huishoudelijke mededelingen: 
 

1. Parkeren is enkel toegestaan op het aanwezige parkeerterrein. Het is niet toegestaan om auto’s te parkeren 
bij het verenigingsgebouw. 

2. De verkoop van consumpties geschied middels munten. De prijs per munt bedraagt € 2,00. Voor alle 
consumpties bedragen de kosten 1 munt. Munten welke over zijn kunnen na afloop worden ingeleverd. 

3. De scores zullen aan het einde van de avond bekend worden gemaakt en worden gepubliceerd op de 
website van de vereniging. 

4. De kosten voor deelname aan het toernooi dienen bij aanvang te worden voldaan. Dit kan middels een 
contante betaling of door vooraf over te maken op rekening van de vereniging onder vermelding van de 
teamnaam. 

 
 
 


