
                         
 
                                                                                                                                                                          
 
 

De HALLOWEEN FUN SHOOT is toegankelijk voor iedereen. 
 

Iedereen die wenst deel te nemen, moet in het bezit zijn van de wettelijk vereiste documenten en beschikken 
over de nodige vergunningen/licenties. 
 

Wanneer: Zaterdag     29 oktober 2022   en   Zondag     30 oktober 2022 
 
Inschrijving: Zaterdag vanaf 13.00 uur en men kan ten laatste inschrijven tot 17.00 uur  

Zondag  vanaf 10.00.uur en men kan ten laatste inschrijven tot 17.00 uur  
Inschrijven kan ter plaatse. Vervolgens zal je doorverwezen worden naar de schietstand. 
 
Deelname in de onkosten bedraagt €5 en het aantal herkansingen is onbeperkt. 
 
Aantal schoten: karabijn / geweer & pistool / revolver:  3 x 5 schot (15 totaal). 
 
Afzonderlijk klassement voor PISTOOL EN REVOLVER OPEN VIZIER: (men mag met twee handen schieten). 
Afzonderlijk klassement voor PISTOOL EN REVOLVER OPTICS: (men mag met twee handen schieten). 
Afzonderlijk klassement voor GEWEER OPEN VIZIER. 
Afzonderlijk klassement voor GEWEER OPTICS. 
 
Er wordt staande en zonder steun geschoten. Er mogen geen proefschoten gedaan worden. 
Er mag met alle gebruikelijke kalibers voor handvuurwapens geschoten worden die in de club zijn toegelaten. 
Aangezien we op slechts 15 meter schieten, zijn voor geweer slugs en kalibers boven .223REM / .30-30WIN niet 
toegelaten. 
 
Er zijn drie verschillende stages die op 15 meter geplaatst zijn en die binnen een bepaalde tijd dienen 
geschoten te worden  
 

1) Paneel met negen ballonnen in verschillende kleuren. De kleur die moet geschoten worden, wordt 
vernoemd en er moeten er drie geraakt worden. Ieder geraakt doel zijn punten voor het klassement 
en iedere verkeerde kleur zijn minpunten. Je hebt vijf schoten. 

2) Projectie van Halloween figuren op wit paneel die moeten geraakt worden binnen de tijd  
 + het “pensje”! 
Ieder geraakt doel zijn punten voor het klassement en eventueel het “pensje” als bonus om een gratis 
hamburger, braadworst, zwarte of witte pens te winnen. Je hebt 5 schoten. 

3) Opstelling met vijf doelen, ieder geraakt doel zijn punten voor het klassement. Je hebt 5 schoten. 
 
Prijzen:  
De drie eerst gerangschikte in elke categorie. 
Prijsuitreiking: op zondag +/- 19.00 uur (na afsluiten van de wedstrijd). 
 
Bij eventuele vragen, stuur een e-mail naar yentisegers@pskm.be of info@hsvshooting.be. 
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