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Wedstrijdreglement Wintercompetitie indoor 2017
1) De wintercompetitie is verdeeld over 3 wedstrijden.
2) Elke wedstrijd wordt op één locatie verschoten.
3) Een wedstrijd bestaat uit 2 ronden van elk 30 pijlen.
4) De 4 (van 6) hoogste ronden tellen mee voor het eindklassement. Er is geen finale.
5) Een wedstrijd bestaat uit 2 x 3 proefpijlen gevolgd door een ronde van 10 schietbeurten á 3 pijlen per
schutter, een korte pauze en een 2e ronde van 10 schietbeurten á 3 pijlen per schutter. Er zijn dus
geen proefpijlen voorafgaande aan de 2e ronde.
6) Het wedstrijdverloop wordt door middel van geluid- en lichtsignalen geregeld.
a) Voor aanvang van een schietbeurt krijgt de 1 e schutter een dubbel geluid- en rood lichtsignaal
waarbij hij 10 seconden heeft om naar de schietlijn te gaan.
b) Vervolgens volgt een enkel geluid- en een groen lichtsignaal waarna de schutter zijn 3 pijlen
binnen 120 seconden kan schieten.
c) Indien er meer dan 3 pijlen worden geschoten zullen de 3 laagst scorende pijlen worden
genoteerd.
d) Na 90 seconden zal het lichtsignaal op oranje springen om aan te geven dat de schutter nog 30
seconden resterende tijd heeft.
e) Na het verstrijken van de 120 seconden wordt het einde van de schietbeurt aangeduid door een
dubbel geluid- en een rood lichtsignaal en verlaat de schutter de schietlijn. Indien alle schutters in de
schietbeurt hun pijlen hebben geschoten zal de scheidsrechter/wedstrijdleider de schietbeurt
voortijdig beëindigen. Vervolgens gaat de volgende schutter naar de schietlijn en wacht op de
signalen om zijn schietbeurt te mogen beginnen.
f) Als er een pijl vóór de beginsignalen of na de eindsignalen geschoten wordt zal de hoogst
scorende pijl als misser opgetekend worden.
g) Als alle schutters hun schietbeurt hebben beëindigd volgt een drievoudig geluid- en een rood
lichtsignaal waarna de punten genoteerd en de pijlen teruggebracht worden.
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7) De schietvolgorde voor elke ronde
bij 4 schutters per baan:
 de proefpijlen:
A-B-C-D,
 schietbeurt 1-5-9: A-B-C-D,
 schietbeurt 2-6-10: D-A-B-C,
 schietbeurt 3-7:
C-D-A-B, en
 schietbeurt 4-8:
B-C-D-A.






bij 3 schutters per baan:
de proefpijlen:
A-B-C,
schietbeurt 1-4-7-10: A-B-C,
schietbeurt 2-5-8:
C-A-B, en
schietbeurt 3-6-9:
B-C-A.

8) Er wordt geschoten op een afstand van 18 meter.
9) Compoundschutters schieten op een drievoudig Dutch target blazoen, kortweg 3-spot.
a) Per spot wordt telkens één pijl geschoten.
b) Indien er meerdere pijlen een spot hebben getroffen wordt telkens de laagst scorende genoteerd.
10) Recurveschutters schieten op 40 cm blazoen en mogen indien gewenst op een 3-spot schieten.
Deze voorkeur dient kenbaar gemaakt te worden bij opgave voor een wedstrijd.
11) Op elke baan worden de scores onderling dubbel genoteerd en gecontroleerd.
a) Zowel de pijlen als de blazoenen mogen niet worden aangeraakt voordat de scores zijn genoteerd
en gecontroleerd.
b) De pijlen worden in aflopende waarde genoteerd.
c) Bij de compoundschutters wordt alleen de ‘kleine tien’ als 10 genoteerd, de rest van het geel is als
9 te noteren.
12) Er wordt per discipline geschoten in 4 klassen t.w. Jeugd, Heren, Dames en Veteranen.
De leeftijdsindeling is conform de geldende indeling van de bond.
Indien er minder dan 5 schutters in een klasse deelnemen worden klassen samengevoegd.
13) Als een schutter aan de schietlijn defecten aan zijn materiaal heeft, maakt hij dit aan de
scheidsrechter/wedstrijdleider met een handgebaar kenbaar zonder de schietlijn te verlaten.
14) In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de scheidsrechter/wedstrijdleider.
15) Aanwijzingen van de scheidsrechter/wedstrijdleider dienen te allen tijde opgevolgd en gerespecteerd
te worden.
16) Beslissingen van de scheidsrechter/wedstrijdleider zijn bindend.
Wij wensen jullie allen sportieve wedstrijden en veel punten toe.

Met vriendelijke schuttersgroet.

Harrie van der Varst
Secretaris HBB Gezellig Samenzijn
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