Beste schutter(s),
Hierbij nodigen we jullie uit voor de Las Vegas Grand Prix 2021 - 2022. Niet online of virtueel, maar gezellig
wedstrijden op locatie. Zeer waarschijnlijk zullen er door Covid-19 nog maatregelen in acht genomen moeten
worden. Voor details is het nu nog te vroeg, maar je kunt je al wel inschrijven. Naast de compoundklasse op de
zondagen willen we dit seizoen voor recurve- en barebowschutters een Grand Prix op de zaterdagen organiseren. Dit
omdat het animo onder de recurve- en barebowschutters bij de online versie van vorig jaar groot was. Als er
onverhoopt te weinig animo is voor recurve/barebow houden we de mogelijkheid open om die wedstrijden naar de
zondag te verplaatsen als daar ruimte is.
Hieronder de data en locaties van de wedstrijden en hier vind je het inschrijfformulier: www.tiny.cc/lvgpi21-22.
Weet je nog iemand die misschien mee wilt doen? Stuur deze uitnodiging dan door.
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16 & 17 oktober 2021, HSV Waterlandschutters, Purmerend
6 & 7 november 2021, KNHS Concordia, Amsterdam
18 & 19 december 2021, HBS De Waert, Heerhugowaard
15 & 16 januari 2022, HBS Pijlsnel, Landsmeer
26 & 27 februari 2022, De Vriendenkring, Schaijk
5 & 6 maart 2022, HBS Almere, Almere

Even kort hoe de Las Vegas-wedstrijden er uitzien:
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Compound op zondag, recurve en barebow op zaterdag.
60 pijlen op 18 meter.
Las Vegas-blazoen voor compound en recurve. 40cm blazoen voor barebow.

Naam van de schutter hangt bij het blazoen.
Als je de 1e ronde van 30 pijlen boven schoot, schiet je de 2e ronde beneden en andersom.
Grote 10 voor compound (geen inner ten) en het hele geel is 10 voor recurve en barebow
(geen 9).
Maximale pijldiameter 27/64” of 10,7 mm.
Er wordt geen gebruikgemaakt van een tijdklok of tijdlimiet.
Inschrijfgeld € 17,50 contant betalen bij desbetreffend vereniging. Hiervan gaat circa 80%
naar prijzengeld (verdelingssleutel 60% prijzengeld wedstrijd, 20% prijzenpot GP, 20% naar
organiserende vereniging).

Maximaal aantal per dag is 48 schutters bij de Waterlandschutter, HBS de Waert en 64 schutters bij KNHS Concordia,
Pijlsnel, de Vriendenkring en HBS Almere.
Meer info vind je op de Facebook-pagina van de Las Vegas Grand Prix: www.tiny.cc/lasvegas-gp.

Met vriendelijke groet,
Jeroen, IJf, Kaj, Erika, Patrick, Rick en Peter

