
 

 

 

De leden van de handboogmaatschappij WESTERLO SINT-
SEBASTIAAN (WSS) zouden jullie willen uitnodigen op hun 
BELGIAN ARCHERY INDOOR CUP (BAIC) 2016 18 
METER MET FINALES. 

 

LOCATIE: GEMEENSCHAPSCENTRUM DE ZOERLA, Gevaertlaan 1 te 2260 Zoerle-Parwijs 
(Westerlo) 

 
DATA - UURREGELING - WEDSTRIJDVERLOOP: 

 ZATERDAG 29 OKTOBER 2016 – 13.30 uur (opwarming) –uitsluitend compound-
schutters heren en dames (categorie CH – CD) 

 ZONDAG 30 OKTOBER 2016 – 9 uur (opwarming) – uitsluitend recurveschutters 
heren en dames (categorie RH – RD) 

 twee schietlijnen volgens het beurtrolsysteem van AB/CD (opwarming en kwalificaties) 

 18 doelen met enkel tri-spot blazoenen (recurve/compound) beschikbaar  
 
REGLEMENTERING - PRIJZEN: 

 Het BAIC-circuit wordt uitgewerkt bij aanvang van ieder seizoen door het Uitvoerend 
Comité van Royal Belgian Archery (RBA) op voorstel van de gewestelijke Competitie 
Comités. 

 Nationaal Officieel Reglement BAIC 

 Reglementen van World Archery (WA), World Archery Europe (WAE), Handboogliga 
(HBL) en Ligue Francophone Belge de Tir à l’Arc (LFBTA) 

 
INSCHRIJVINGEN - EETGELEGENHEID: 

 Het inschrijvingsgeld dient u ter plaatse te betalen de dag van de wedstrijd zelf op het 
secretariaat. Het bedrag per persoon (15 EUR) is bepaald in de BAIC-reglementering. 

 Gelieve zich uiterlijk op dinsdag 25 oktober 2016 per e-mail in te schrijven bij: 
Manasses Smets, Schobbroek 27 te 2260 Westerlo – Gsm 0473 64 28 43 – E-mail: 
info@masterhome.be. 

 Telefonische inschrijvingen moeten schriftelijk bevestigd worden. 

 Vermeld bij uw inschrijving steeds de volgende gegevens: 
Naam/voornaam – Nr. Liga – Club – Categorie (CH/CD/RH/RD) - Telefoonnummer 
Bijv. Pelgrims Ludwig – 156020 – WSS – RH – 0485 39 03 20. 

 De organisator stuurt een bevestiging als uw inschrijving in orde is. 
In geval van problemen met de inschrijvingen zal de club WSS u contacteren. Vergeet 
niet een telefoonnummer in te vullen waarop wij u kunnen bereiken. 

 Men kan soep en broodjes met kaas of hesp verkrijgen in de cafetaria. 
 
De schutters van WSS kijken alvast uit naar jullie komst. 
 
Met sportieve groeten 
 
 

NAMENS HET BESTUUR: 
 
De Secretaris,         De Voorzitter, 
 
 
 
Ludwig Pelgrims.        Manasses Smets. 

 

Sint-Sebastiaansgilde van Westerlo v.z.w. 
- 

Westerlo Sint-Sebastiaan (WSS) 
 bankrekeningnummer FINTRO: BE87 1430 6723 00 94 (IBAN) 

     GEBABEBB (BIC) 

 website:    www.wss-westerlo.be 
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