Ivm met het corona virus is ons schietsportcentrum tot 1 juni vooralsnog gesloten.
Mocht het overigens dadelijk weer open gaan zal het voor iedereen duidelijk zijn dat
we bepaalde regels in acht moeten nemen. Verder zullen een groot deel van de
onderstaande wedstrijden dan ook dit jaar geen doorgang kunnen vinden. Tot en met
1 oktober zijn alle wedstrijden vooralsnog gecancelled. Vanaf 1 oktober zullen we
kijken wat alsnog mogelijk is.

WEDSTRIJDKALENDER SCHIETSPORTCENTRUM STEIN 2020
•

4 april , DK action shoot, baan 2 , SV de Treffers

•

25 april, SV de Rode Leeuw baan 1 en 2.
Open Ranking Service Pistol en Militair Pistool

•

Zaterdag en zondag 15, 16 en 17 mei 2020, SKES
IPSC handgun klasserings wedstrijd, baan 2 en 3 hele dag
De vrijdag 15 mei nodig voor opbouwen banen.

•

Zaterdag 13 juni militair pistool. Van 9.00 tot 18.00 uur baan 1. Tevens 13 juni
Service Pistol van 9.00 tot 18.00 uur baan 2. SV A-Team

•

Vrijdag 18, zaterdag 19 en zondag 20 september 2020

Western weekend (alle banen)
•

NK action Shoot, SV de Treffers baan 3 hele dag.
Za en Zo , 3 en 4 oktober

•

Vrijdag 2 en zaterdag 3 oktober 2020, SKES
IPSC PCC en minirifle wedstrijd, baan 1 en 2

•

Zaterdag 10 oktober 2019 DWSA: alle banen 8.00 tot 18.00 uur
Nederlands kampioenschap Cowboy Action shoot. Baan 1,2,3

•

Silhouet Shooting NL, NK Silhouetshoot, 6 tm 8 november de 100 m baan.
Vrijdagmiddag tm zondagmiddag. NSA

•

Zaterdag 28 november baan 1 en 2 militair pistool en service pistol wedstrijden
Van 09.00 tot 18.00 uur. SV A-Team

•

Zaterdag en zondag, 12 en 13 december SSV D’n Ingel
Kerstfunshoot baan 2 van 8.00 tot 18.00 uur.

Beste organisator van de wedstrijd.
Let even op dat de schuivende vereniging bij het houden van een wedstrijd wordt
gecompenseerd. Indien dit niet gebeurt en wij als ESS worden hierop aangesproken betekent
dit dat de organiserende vereniging een volgende keer niet meer in aanmerking komt voor het
organiseren van een wedstrijd.
Dus nogmaals, schenk hier even de nodige aandacht aan bij het organiseren. In de i-pad bij
beheer kun je kijken wie er schuift, adresgegevens e.d. kunnen bij onze secretaris worden
opgevraagd. Wij wensen jullie een prettige wedstrijd.
Met vriendelijke groet,

Bestuur Schietsportcentrum

