D2. KRUIS JESSCHIETEN

Het kruisjesschieten heeft als doel: het schieten aantrekkelijker te maken.
Bij het kruisjesschieten probeert de schutter eerst 6 scores te behalen van 150 of meer.
Vervolgens 6 maal 160 (of meer) , 6 maal 170 ,6 maal 185 enz.
Indien men 6 maal de vereiste score heeft behaald, ongeacht de tijdsduur, ontvangt men een aandenken t.w.:











6 x 150 :
6 x 160 :
6 x 170 :
6 x 185 :
6 x 200 :
6 x 215 :
6 x 225 :
6 x 230:
6 x 235 :
6 x 240 :

boogje
kruisje 160
kruisje 170
kruisje 185
kruisje 200
kruisje 215
pijltje
pijltje met aanduiding FH
gekleurd blazoentje achter boogje
lauwerkrans boven het blazoentje.
e

e

Het kruisjesschieten wordt verschoten op reguliere zondagen plus 2 Pinksterdag en 2 Kerstdag. Voor de score geldt alleen de
eerst geschoten reeks van 25 pijlen volgens 1-pijl systeem (25 meter; 60 cm blazoen). De schutter mag vóór de 5 proefpijlen niet
geschoten hebben.
Op een schietlijst moeten minimaal 3 schutters staan. Zij dienen gezamenlijk bij het blazoen de scores te noteren.
Bij het kruisjesschieten geldt voor compoundschutters dat bij de puntentelling gebruik gemaakt wordt van een 40 cm blazoen,
met de hele tellende tien.
Aspiranten schieten op 18 meter, met een 60 cm blazoen. Aspiranten die compound schieten maken uitsluitend gebruik van de ‘
inner ten’; de overige aspiranten maken gebruik van de hele tien.
Tijdens het kruisjesschieten kunnen houtschutters deelnemen aan het verenklassement.
Het systeem van het verenklassement is identiek aan de kruisjeslijst.
Ook hier moet er 6 x een score worden gehaald.






6 x 70 punten is de witte veer
6 x 80 punten is de zwarte veer
6 x 90 punten is de blauwe veer
6 x 100 punten is de rode veer
6 x 110 punten is de gele veer

De puntentelling op het blazoen is voor de verenlijst aangepast.






De twee witte ringen: 1 punt
De twee zwarte ringen: 2 punten
De twee blauwe ringen: 3 punten
De twee rode ringen: 4 punten
De twee gele ringen: 5 punten

De scores worden door een lid van het bestuur of de wedstrijdleider ingeschreven in het scoreboek of verenboek en vermeld op
de kruisjeslijst en de verenlijst.
De behaalde boogjes, kruisjes, veren e.d. worden zo spoedig mogelijk door een lid van het bestuur uitgereikt.

