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Wedstrijdreglement Volwassenen 2018

Algemene info
Wie ?
Elke schutter die verzekerd is kan deelnemen aan deze wedstrijd !! Lidmaatschap bij een
federatie is niet verplicht.
Aanvang
De wedstrijd begint om 11.00 uur.
Inleg
De inleg bedraagt 7 euro per schutter voor de ganse dag. Bij inschrijving en vooruitbetaling via
overschrijving ten laatste 7 dagen voor aanvang van de wedstrijd, bedraagt de inleg 6 euro per
schutter voor de ganse dag.
Kledij
Wedstrijdkledij is vrij te kiezen, al heeft clubkledij natuurlijk de voorkeur.
Scheidsrechters
In alle gevallen van twijfel bij het noteren van de scores is enkel de scheidsrechter bevoegd een
oordeel te vellen. Hij duidt tevens de winnaar aan van een “closest-to-the-center” shoot-off. De
beslissing van een scheidsrechter valt niet aan te vechten en is bindend.
Materiaalcontrole
Het materiaal van de schutter moet voldoen aan de normen van de WA.
Wedstrijdverloop
Kwalificatie
De kwalificatie bestaat uit 36 schot (12 gangen van 3 pijlen) met 2 minuten tijd per gang. Er is
geen pauze voorzien tijdens de kwalificatie. De kwalificatie wordt voorafgegaan door 2 gangen
opwarming.
Het noteren van de scores gebeurt door de schutters zelf. Er wordt dubbel geschreven.
Bij gelijkheid van score na de kwalificatie geldt het aantal tienen, daarna het aantal negens.
Indien de gelijkheid dan nog bestaat zal de ranking bepaald worden door een toss.
De kwalificatie bepaalt de verdeling voor de individuele en mixed-team eliminaties. Indien
nodig wordt met bye’s gewerkt.
De kwalificatiescores bepalen ook de ranking van de teams (zie verder).
Na de kwalificatie is er een middagpauze van één uur. Tijdens deze middagpauze worden de
resultaten van de kwalificatie alsook een programma voor eliminaties en finales uitgehangen.
Eliminaties individueel (tot halve finale)
De individuele eliminaties worden geschoten volgens WA-reglement (niet alternerend) :
setsysteem voor de recurve en match van 15 pijlen voor de compound.
Er is geen opwarming voorzien.
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Het noteren van de scores gebeurt door de schutters zelf. Elke schutter schrijft voor zijn
tegenstander.
Finales individueel (vanaf halve finale)
Vanaf de halve finale worden alle individuele matchen geschoten volgens het “best of 5”systeem. Dit wil zeggen dat de punten per gang (van 3 pijlen) geëvalueerd worden waarbij de
schutter met de hoogste score in die gang 1 punt verdient. De schutter die als eerste 3 punten
heeft wint de match. Bij gelijkheid van punten tijdens een gang zal een shoot-off closest-to-thecenter uitsluitsel geven over de winnaar van die gang.
Er is geen opwarming voorzien. Er wordt niet alternerend geschoten.
Het noteren van de scores gebeurt door de schutters zelf. Elke schutter schrijft voor zijn
tegenstander.
Eliminaties en finales mixed team
Alle mixed-team matches worden geschoten volgens WA-reglementering (niet alternerend). Er
is geen opwarming voorzien.
Het noteren van de scores gebeurt door de schutters zelf. Elk mixed-team schrijft voor zijn
tegenstander.
Categorieën
Er zijn 9 individuele categorieën voorzien, die allen op 25 meter schieten.
• Senioren (geboren na 1968) : heren/dames, recurve/compound
• Masters (geboren in 1959-1968) : recurve/compound
• Veteranen (geboren voor 1959) : recurve/compound
• Barebow
Elke deelnemer schiet op een officieel 60 cm. WA blazoen.
Het is toegestaan uit te komen in een hogere categorie. Dit dient bij inschrijving aangevraagd
te worden.
Jeugdschutters kunnen deelnemen in de senior categorie. Dames masters (veteranen) kunnen
naar keuze deelnemen bij de dames senioren of de masters (veteranen).
Er zijn 3 mixed-team categorieën : recurve, compound en barebow.
Teamcompetitie
Elke club mag teams (4 schutters) afvaardigen om mee te dingen voor de teamprijzen. Er zijn
3 prijzen voorzien : recurveteams, compoundteams en barebowteams. Het aantal deelnemende
teams per club voor beide disciplines is onbeperkt.
Elk team moet aan de volgende voorwaarden voldoen :
• de 4 schutters moeten onder dezelfde club schieten;
• de 4 schutters moeten met hetzelfde type boog (recurve of compound) schieten;
• een schutter mag maar deel uitmaken van één team;
Het is dus toegestaan mannen en vrouwen van verschillende categorieën in een team te zetten.
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De teams moeten voor de start van de kwalificatie bekend gemaakt worden aan het secretariaat.
De scores van de 4 schutters van een team worden na de kwalificatie opgeteld (max. 1440
punten dus). De hoogst scorende teams van de drie disciplines (recurve, compound en barebow)
behalen de prijzen.
Elk team mag één reserveschutter aanduiden. Deze reserveschutter mag in het team
ingeschakeld worden bij afwezigheid van één van de teamleden of ingeval één van de
oorspronkelijke teamleden moet opgeven tijdens de kwalificatie omwille van heirkracht. Een
reserveschutter mag deel uitmaken van een ander team als volwaardig teamlid. Let wel : indien
deze reserve doorgeschoven wordt naar een ander team om een schutter te vervangen, vervalt
zijn score voor het team waarvan hij deel uitmaakte.
In geval er geen enkel volledig team de kwalificatie beëindigd, gaat de prijs alsnog naar het
onvolledige team dat de hoogste score behaalt.
Mixed-Team
Elke club mag mixed-teams (2 schutters) afvaardigen. Het aantal deelnemende mixed-teams
per club is onbeperkt.
Elk mixed-team moet aan de volgende voorwaarden voldoen :
• beide schutters moeten onder dezelfde club schieten;
• beide schutters moeten met hetzelfde type boog schieten (recurve of compound);
• beide schutters dienen een verschillend geslacht te hebben (jongen + meisje);
• een schutter kan maar deel uitmaken van één mixed team;
De mixed-teams moeten tijdens de kwalificatie bekend gemaakt worden aan het secretariaat.
Onvooziene gevallen
Alle onvoorziene gevallen zullen door het bestuur van DEH besproken worden, eventueel in
samenspraak met scheidsrechters en raadgevers, waar mogelijk gebaseerd op WAreglementering.
In geval van twijfel tussen de verschillende vertalingen van dit reglement is de Nederlandstalige
versie bindend.
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