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Memorial Karl Van Mierlo
Vlaams kampioenschap pagschieten
een knotsleuke volkssport
27 – 28 augustus 2022
Turnhoutse pagvelden Sint - Jozefcollege,
Oude Beersebaan 33 te Turnhout

Zaterdag 27 augustus: gemengde ploegen
Zondag 28 augustus: dames- en herenploegen
Mogelijkheid tot initiatie en inwerpen op vrijdagavond 26/08/22
Online inschrijven, instructiefilm, t ornooireglement, spelregels,… vind je op

www.buitengewoonsporten.be

Deelname aan € 20 per duo per reeks.
Inschrijvingen worden afgesloten op woensdag 24 augustus 2022 om 20u00.

Een organisatie van

Pagschieten wordt in ploegverband
gespeeld op een open terrein, waarop
3 palen van ongeveer twee meter in de
grond staan en zo een driepikkel vormen. Ze staan op een lijn op 10 à 12 cm
van elkaar en worden bovenaan vastgebonden. Er wordt gegooid met een
houten knots, de pag. Een pag weegt ongeveer 3 kg en heeft een lengte van 80
cm. Met de pag wordt vanaf 12 meter
afstand naar de driepikkel gemikt. De
kunst bestaat erin de knotsen tussen de
palen te doen belanden. Als dat lukt, heb
je een “pag “geworpen en scoor je een
dubbel punt. De tegenpartij moet je nu
al gaan “overpaggen” om nog te kunnen
scoren. Lukt dit alles niet, dan telt de
knots die het dichtst bij de middelste
paal ligt. Bekijk zeker het instructiefilmpje op onze website.

Het Vlaams kampioenschap pagschieten is een tornooi voor duo’s . Zoek een pagvriend en
schrijf je in voor één of twee reeksen. Als dame kan je deelnemen aan de dames- en de
gemengde reeks, de heren kunnen deelnemen aan de heren- en eveneens aan de gemengde
reeks. Om alle teams voldoende speelkansen te geven, worden alle ploegen bij lottrekking
ingedeeld in poules. Het kampioenschap start zowel op zaterdag (gemengde ploegen) als
op zondag (dames/heren) stipt om 10 uur. De finales worden gespeeld omstreeks 17
uur.
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