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Bonds-(regio) Teamcompetitie 2016/2017 

 
Dit jaar worden de voorwaarden om deel te nemen aan de Bonds-(regio) teamcompetitie gewijzigd. Afgelopen jaar 
na de 7 Bonds-(regio) wedstrijden zijn een aantal teams gekwalificeerd voor de jaarlijkse Rayonkampioenschappen 
en vervolgens ook voor de Bondskampioenschappen. 
 
Helaas hadden een aantal teamleden andere afspraken wat erop neerkwam dat een aantal teams niet deel konden 
nemen aan de kampioenschappen. Overige teamsporters waren die erg teleurgesteld waren dat hun team moest 
worden afgemeld was door wegens te weinig deelnemers. 
 
Daarom is het noodzakelijk om de voorwaarden voor teams aan te passen om herhaling te voorkomen. 
 
Het is niet de taak van de wedstrijdleider om vervangers te vinden, maar het is jouw commitment naar de overige 
teamgenoten om dat zelf te doen! 
 
Voorwaarden: 

1. Bij het aanmelden van de bonds-(regio) teamcompetitie wordt van iedere teamsporter verwacht dat alle 7 

wedstrijden worden geschoten. Inhalen is mogelijk via het aangepaste schietreglement. 

 

2. Daarnaast wordt verwacht van iedere teamsporter die zich opgeeft om deel te nemen in een team, dat hij 

ook deelneemt aan de Rayon Kampioenschappen en aan de Bondskampioenschappen.  

 

Sporters met een zaterdag- of zondag baan kunnen zich beter niet opgeven voor de teamcompetitie of 

dienen een garantie aan teamgenoten te geven dat het team onder alle omstandigheden 

(ziekte/calamiteiten uitgezonderd) kan rekenen op jouw deelname. 

 

3. Alle sporters die zich aangemeld hebben voor de teamcompetitie zijn verplicht zich de eerste 

woensdagavond in september te melden (tijd in overleg met trainers) om kennis te maken met je 

teamgenoten en ook informatie te verkrijgen over de teamcompetitie (ziekte/calamiteiten uitgezonderd). 

 

4. Tijdens de competitie (september t/m december) worden meerdere teamavond(en) georganiseerd om te 

zorgen dat een teamspirit wordt opgebouwd. 

 

5. Bij het samenstellen van de teams wordt een team captain gekozen die zelf verzorgd dat de team compleet 

aan de wedstrijd deelneemt 

Tijdens de competitie zal de wedstrijdleider alle deelnemers van de competitie steeds een update mailen van de 
individuele/teamscores. 
 
Sancties: 
 Teamsporters die niet aan deze voorwaarden voldoen worden uitgesloten van verdere deelname aan toekomstige 
bonds-(regio)teamcompetities. 
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