
SAFARI OUTDOOR SAJAGTER/HUNTER                                                               

GHONGSKIET 
 

Plek:  

Country Trax Off Road Riding Academy naby Amersfoort, 

Mpumalanga 

 

Datum: 9 Mei 2020 

 

Formaat:  

6x ghongbane (5x skote per baan) 

 

Wie mag deelneem?  

Spanne van vyf lede (5) asook enige individuele inskrywings 

word aanvaar. Die klem val op individuele deelnemers.  

 

Koste: R400 per persoon of R2000 per vyfmanspan 

 

Hoe om in te skryf: Alle inskrywings aanlyn: Besoek ons 
webblad by www.sajagterhunter.com  

Klik op die blok wat die ghongskiet adverteer en volg die 

instruksies of gebruik die volgende skakel: bit.ly/gong2020 

Registrasie en inskiet: 6.30vm tot 8.15vm 

 

Verpligte inligtingsessie: 8.30vm 

 

Kompetisie begin: Stiptelik 9vm 

 

Kompetisie eindig: 16h00 

 

Prysuitdeling: 17h00 

 

Waarde van pryse: ±R160 000 reeds verkry (en dit behoort te 

groei) 

 

Elke deelnemer kry een braaipak na die tyd en ’n kontantkroeg 

sal beskikbaar wees. Deelnemers moet ekstra braaipakke koop 

vir familie of ondersteuners wat saam wil eet na die skiet. 

 

Reëls en inligting: 

 

1. Oog- en oorbeskerming verpligtend 

2. Bring jou geweerlisensie saam 

3. Geen gewere mag tussen deelnemers gedeel word nie 

http://www.sajagterhunter.com/


4. Slegs een geweer per skut word vir die hele kompetisie 

toegelaat 

5. Enige kaliber tot en met .300 Magnums 

6. Slegs sagtepunt-ammunisie (geen solids) 

7. Geen muzzle brakes 

8. Knaldempers toegelaat 

9. Geweerbande by sommige oefeninge toegelaat, deelnemers 

sal ingelig word op oggend van kompetisie by watter bane. 

10. Enige tipe slotaksie- of enkelskoot-geweer (geen 

semi-outo’s nie) 

11. Geen beperking op geweer se gewig of 

teleskoopvergroting nie 

12. Bring eie tweepoot vir lêhouding en 

tweepoot/driepoot vir sithouding 

13. Vir staanhouding sal russe verskaf word wat gebruik 

moet word 

14. 30 patrone nodig vir kompetisie plus ammunisie vir 

inskiet 

15. Inskietbaan beskikbaar oggend van kompetisie. 

16. Skietmatte vir lêhouding toegelaat 

17. Geen windmeters toegelaat nie 

18. Afstande na alle ghongs sal bekend wees 

19. Maksimum afstand 300m maar skietposisies sal 

uitdagend wees 

20. Waar in spanverband deelgeneem word, geld nie ’n 

maksimum tyd vir die hele span nie, elke deelnemer sal 

steeds presies dieselfde hoeveelheid tyd kry vir sy vyf 

skote per baan (die klem val eintlik op individuele 

deelname) 

21. Individue sal die groter pryse (en medaljes) wen en 

spanne (1ste 2de en 3de plek sal kleiner pryse en 

medaljes wen). LET WEL: jy kom dus in aanmerking vir 

pryse as ’n individu maar ook as ’n spanlid. As jou span 

’n plek behaal kry jy saam met die span ’n prys en as jy 

as individu goed genoeg vaar kom jy in aanmerking vir die 

individuele pryse ook. 

22. Individue wat nie deel is van ’n span nie, sal 

saamgegooi word in aflossings van vyf man elk. 

 

 


