26e Kruisboogmarathon 20 september
De officiële zomerstop is voorbij en de eerste jaarlijks terugkerende
evenementen komen er weer aan. In 2020-2021 zal alles in een ander jasje
gegoten moeten worden en niets is zeker wat betreft evenement organisatie,
maar niet geschoten is altijd mis. En daar weten de leden en vrijwilligers van
sv. Op de Korrel te Bemmel natuurlijk alles van. Het eerste evenement wordt
steevast op de 3e zondag van september georganiseerd: de
Kruisboogmarathon.
De 26e Kruisboogmarathon wordt verschoten op zondag 20 september. SV Op de
Korrel houdt zich natuurlijk aan de landelijke regels omtrent Corona. Dit houdt onder
meer in dat we 1.5 meter afstand van elkaar houden en de juiste hygiëne
mogelijkheden gefaciliteerd zijn. Zo is er een éénrichtingsroute binnen het
verenigingsgebouw, is er een sterke voorkeur voor PIN-betalingen en zijn er
ontsmettingsmiddelen beschikbaar
Voor de schietbanen houdt in dat er tussen de schutters 1 baan vrij gehouden wordt.
Daardoor is er voor de Kruisboogmarathon op de bovenverdieping ruimte voor 13 en
op de benedenverdieping voor 4 schutters.
Verder is er een maximum aantal bezoekers vastgesteld, wat wil zeggen dat naast
de schutters ook begeleiding, geïnteresseerden en pers zich vooraf (minimaal 48u)
moeten aanmelden. Bezoekers die niet geregistreerd zijn, kunnen de toegang
geweigerd worden.
Organisatie onder voorbehoud, i.v.m. mogelijk wijzigende Corona protocollen vanuit
het RIVM en de NOC-NSF. De vereniging volgt vanzelfsprekend de richtlijnen die
opgedragen worden.
Opgeven voor de marathon of meer
informatie? kruisboog@svopdekorrel.nl / www.svopdekorrel.nl
De deelnemers dienen op zondag 20 september een half uur voor aanvang van de
wedstrijd aanwezig te zijn (baannummer verloting). De wedstrijd zal verschoten
worden van 11.00 uur tot 17.00 uur, waarna aansluitend de Gerard Tap
Wisseltrofee zal worden uitgereikt.
Het totaal aantal schoten bedraagt 250, als volgt te verschieten;
- Het eerste uur 4 proefschoten en 50 wedstrijdschoten.
- Ieder uur hier opvolgend 40 wedstrijdschoten, zonder proef.
- deelnemers hoeven geen lid te zijn van een bond
Voor iedere schutter zijn er 2 broodjes ham/kaas en 2 consumptiebonnen ter
beschikking.
Ter dekking van de kosten is een vergoeding van € 10,- noodzakelijk, dit te voldoen
voor aanvang van de wedstrijd.
Willen de liefhebbers en nieuwe deelnemers/uitdagers zich vóór 14 september
aanmelden voor deelname

