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Deel 1:

Algemeen

1
INLEIDING:
-De Handboogliga (HBL) is als unisportfederatie erkend door het Bestuur Lichamelijke Opvoeding, Sport en
Openluchtrecreatie (BLOSO). Langs de nationale koepel Royal Belgian Archery (RBA) is de HBL ook lid van
het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC), World Archery (WA), World Archery Europe (WAE) en
International Field Archery Association (IFAA).
-Wedstrijden en kampioenschappen die door de HBL worden erkend als een A+ status vallen onder
reglementering van één deze internationale federaties.
-Dit sportreglement is opgemaakt op basis van de reglementen voor de KORTE AFSTAND.
-Eventuele aanpassingen aan dit reglement zullen steeds vinden zijn in een andere letter kleur Bv. “Rood”.
-De RvB van de HBL heeft besloten om een aantal Werkgroepen op te richten om per wedstijdtype deze te
begeleiden en vertegenwoordigen binnen de RvB.
2

SAMENSTELLING W(erk)G(roep) K(orte)A(fstand) WG KA: (Zie bijlage 1)

3
DOEL WERKGROEP KORTE AFSTAND:
-Organisatoren/clubs/schutters zullen in de toekomst vanuit en via de WG KA een middel vinden waar de WG KA
de tussenschakel zal zijn naar de RvB HBL.
4

ALGEMENE VOORWAARDEN:
4.1
Deelname aan wedstrijden KA:
-Ieder individueel aangesloten lid van de HBL kan/mag deelnemen aan de wedstrijden &
kampioenschappen KA.
Uitzondering:
-Jeugdschutters mogen éénmaal deelnemen aan de jeugdwedstrijden KA zonder individueel lid te
zijn van de HBL.
-Bij een tweede deelname moet men wel individueel lid zijn van de HBL.
-Niet aangesloten leden hebben geen recht op kampioenschapstitels.
4.2
Toepassingsgebied op wedstrijden Korte Afstand:
-Afhankelijk van het wedstrijdtype (wedstrijd en/of kampioenschap) valt een wedstrijd onder de
bevoegdheid van een van de bestaande werkgroepen.
-Hieronder een overzicht van de wedstrijden die onder de werkgroep Korte Afstand vallen:
°OUTDOOR:
25M 1&3P
°INDOOR:
25M 1&3P
°JEUGDWEDSTRIJDEN KA
°GERELATEERDE KAMPIOENSCHAPPEN KA & INTERLANDS 25M 1P.
°K&P
-Alle outdoorwedstrijden Jeugd & Volwassenen 25M 1&3P + alle outdoor kampioenschappen vallen
binnen het outdoor seizoen.
-Alle indoorwedstrijden 25M 1&3P + indoor kampioenschappen vallen binnen het indoor seizoen.
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Deel 2:
1

Wedstrijdorganisatie

WEDSTRIJDORGANISATIE:
1.1

Wedstrijdkalender:
1.1.1 Wedstrijd aanvragen:
-Elke aangesloten club van de Handboogliga kan een A-wedstrijd Korte Afstand via het
aanvraagformulier op de website van de Handboogliga aanvragen. Dergelijke wedstrijden
moeten voldoen aan de criteria en regelementen die per wedstrijdtype in het
sportreglement zijn opgenomen.

Hierbij een overzicht van wat elke wedstrijd inhoudt:
A-wedstrijd
HBL-kalender HBL records HBL-sterren voor aangesloten leden Vb: 25M3P-wedstrijd
1.1.2 Een annulering van een wedstrijd:
-Een annulering van een wedstrijd dient kenbaar gemaakt te worden aan de Handboogliga via
recreatief@handboogliga.be
+
de
verantwoordelijken
van
de
WG
KA
korteafstand@handboogliga.be zodanig dat er een communicatie kan komen op de website HBL
naar de schutters en scheidsrechters en de wedstrijd van de kalender wordt gehaald.
1.1.3 Principes wedstrijdkalender KA:
-De wedstrijdkalender KA is steeds terug te vinden op de website van de Handboogliga. Deze
kalender bestaat uit 2 delen. Een INDOOR & OUTDOOR kalender op basis van alle tijdig
aangevraagde wedstrijden bij de Handboogliga.
-Aangevraagde wedstrijden worden verwerkt door het secretariaat van de Handboogliga en
aan de kalender toegevoegd. Voor A-wedstrijden wordt er rekening gehouden met
volgende factoren:
°Data van traditionele wedstrijden
°Data van kampioenschappen
*Afspraken rond geografische spreiding van wedstrijden:
-De kalender wordt, in het mate van het mogelijke, opgesteld waarbij er rekening wordt
gehouden met iedereen zijn voorkeur, nationale wedstrijden en internationale wedstrijden.
-Hier primeert opnieuw een evenwicht in de spreiding van de wedstrijden.
-De maanden maart en september worden aanzien als ‘maand van de kampioenschappen”’
in deze maanden worden geen KA wedstrijden toegestaan.
1.1.4 Deadlines voor het indienen van wedstrijdaanvragen:
-Outdoorseizoen:
1 januari
-Indoorseizoen :
1 juli
1.2
Principes bij het organiseren:
-De Handboogliga vertrouwt de organisatie van wedstrijden toe aan de aangesloten verenigingen die
voldoen aan de volgende voorwaarden.
°De nodige morele en technische waarborgen kunnen bieden, dat de wedstrijd volgens
reglementaire voorschriften zal ingericht worden.
°De organisator beschikt over de nodige kennis en een ondersteunend team om de
uitslagverwerking naar behoren uit te voeren.
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1.3

Functies:

Om een wedstrijd te organiseren en vlot te laten verlopen zijn er verschillende functies nodig met elk
hun specifieke verantwoordelijkheden en taken.
Functie

Taak

Wedstrijdverantwoordelijke

Juridisch verantwoordelijke van de
gehele organisatie van de wedstrijd.
Correct laten verlopen van
de wedstrijd.
Eindverantwoordelijke
reglementaire
verloop van de wedstrijd
Correct laten verlopen van de wedstrijd.
Assisteren van hoofdscheidsrechter.

Hoofd - scheidsrechter

Assistent Scheidsrechter(s)
Veld - verantwoordelijke
Ondersteunend team

Verplicht scheidsrechter
Neen

Legt verantwoording af
Hoofdscheidsrechter
aan:

Ja

Werkgroep Scheidsrechters

Neen
Mag door de organisatie toegevoegd worden op eigen kosten.
Helpen op wedstrijdterrein, blazoenen
Neen
vervangen, lichten bedienen,…
Opmaken van de uitslag, begeleiding
Neen
scheidsrechters, …

Hoofdscheidsrechter
Hoofdscheidsrechter
scheidsrechter
Hoofdscheidsrechter
scheidsrechter

1.4
Materiaal voor wedstrijdorganisatie:
-Het wedstrijdterrein, wedstrijdsysteem, materiaal schutter, doelen, doelindeling… wordt per
wedstrijdtype uitgeschreven.
°Plaats de nummers aan de schietlijn in de overeenstemmende kleuren combinatie van de
nummerplaten.
°Plaats de nummerplaten boven of onder het middelpunt van de doelen.
(minimum afmetingen: 20 x 20 cm, afwisselend zwarte cijfers op een gelde achtergrond en
gele cijfers op een zwarte achtergrond).
°Aanduidingspanelen voor de diverse lijnen, zoals doellijn (met afstandsaanduiding),
schietlijn, wachtlijn, neutrale zone, enz… .
°Audiovisueel systeem om de voorziene tijdslimieten aan te geven; dit systeem moet zo
geplaatst worden, dat het door iedere deelnemer kan waargenomen worden, zonder daarom
hinderend te werken.
°Nooduitrusting wanneer de tijdslimieten elektrisch gestuurd worden:
°vlaggen of platen de tijdslimiet duidelijk aan te geven aan alle deelnemers.
°Scorebenodigdheden met o.a. geldige scoreformulieren, schrijfplanken, enz…
°Al de bijkomende voorzieningen, die een vlotter verloop op de wedstrijd kunnen waarborgen,
platen met beurtaanduiding, vlaggetjes om wedstrijdleiding op te roepen, richtingaanwijzers
naar het terrein, enz… .
1.5 Prijsuitreiking:
-De uitslag van de wedstrijd dient ten laatste 45min na het eindsignaal gemaakt te worden.
-Schutters hebben dan 15min tijd ter controle van de voorlopige einduitslag. Bij een eventuele
aanpassing van de voorlopige uitslag dient men de hoofdscheidsrechter & de organisatie binnen die
15min op de hoogte te brengen. Na 60min volgt de definitieve uitslag. Als de definitieve uitslag is
bekend gemaakt vervalt het recht tot eventuele aanpassing.
Nota:
-Een inrichter is niet verplicht om de prijzen van schutters die niet meer aanwezig waren nog uit te
reiken, tenzij dat de uitslag en prijsuitreiking meer dan 60min na het einde van de wedstrijd kenbaar
werden gemaakt.
-Voor wedstrijden die in verschillende manches over verschillende dagen worden geschoten geldt deze
regel niet. Hierbij dienen de prijzen bezorgd te worden aan de winnaar(s)van de wedstrijd.
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Deel 3:
1

Wedstrijdleiding

WEDSTRIJDLEIDING:
-Elke wedstrijd staat onder controle van de wedstrijdleiding.
-De samenstelling van de wedstrijdleiding bestaat uit:
°Een veldverantwoordelijke die toezicht houdt op de het licht en tijdsysteem, evenals het verloop
van de schieting en de veiligheid.
°Geaccrediteerde scheidsrechter(s): Het aantal is bepaald op basis van het wedstrijdtype.
1.1
Veldverantwoordelijke:
-Voor iedere wedstrijd dient de organisator een veldverantwoordelijke te voorzien. Deze functie
wordt uitgeoefend door iemand met kennis van de reglementen met betrekking tot het tijd/lichtsysteem
en veiligheid.
-Deze functie kan ook door de aanwezig scheidsrechter opgenomen worden.
°De taken van een Veldverantwoordelijke:
-Nagaan of de tijdsapparatuur naar behoren werkt en alle tijdsvariaties aan kan.
-Controle van het schieten – de schietvolgorde.
-Regulering van de lichten en de tijdsapparatuur.
-Implementatie en toepassing van de veiligheidsregels.
-Bijstaan van beheersing tijdsschema van de wedstrijd.
1.2
Scheidsrechter:
-Er zal één of meerdere scheidsen, afhankelijk van het wedstrijdtype, aangeduid worden.
-Een organisator mag zelf een officiële scheidsrechter voorstellen aan de werkgroep
scheidsrechters, die deze zal bekrachtigen of gemotiveerd vervangen.
°Bevoegdheden scheidsrechters:
-Een scheidsrechter heeft verschillende bevoegdheden en taken die hij/zij moeten uitvoeren:
-Controle van het schuttersmateriaal en kledij.
-Beslissing van de scorenotering bij twijfel.
-Het schieten onderbreken omwille van veiligheidsredenen.
-Het schieten onderbreken omwille van weersomstandigheden.
-Door omstandigheden de tijdslimiet verlengen, mits verplichte bekendmaking.
-Een schutter uit wedstrijd nemen indien er sprake is van: wangedrag, het manifest overtreden van
veiligheidsregels of het moedwillig weigeren aan het reglement te voldoen.
1.3
Betwistingen:
-De scheidsrechter(s) is/zijn bevoegd onmiddellijk maatregelen te nemen tijdens een/de wedstrijden
die hij/zij leid(t)en. Alle betwistingen moeten onmiddellijk aan de scheidsrechter gemeld worden.
-Betwistingen over de waarden van een pijl worden ter plaatse opgelost, voordat de pijlen uit het
doel worden verwijderd. Het oordeel van de scheidsrechter is bindend.
-Wijzigingen op het scoreblad zijn enkel geldig met een paraaf van de scheidsrechter.
-Vervanging van een blazoen of een doel (versleten, zwaar beschadigd) kan aangevraagd worden aan
de wedstrijdleiding.
-Rekenfouten mogen verbeterd worden zonder tussenkomst van de scheidsrechter indien de
betrokken schutter akkoord is over de verbetering en de wijziging paragrafeert.
-Betwistingen over beslissingen van de wedstrijdleiding en betwistbare feiten die zich tijdens een
wedstrijd hebben voorgedaan die invloed (kunnen) hebben op het verloop van de wedstrijd kunnen
voor de tuchtraad aangevochten worden.
- Het procedurereglement van de tuchtraad voorziet in de modaliteiten bij deze betwistingen.
-

Opmerking: Een schutter die buiten de wedstrijd werd geplaatst, mag zijn schietbeurten verder afwerken
om zijn recht op een eventuele klassering te behouden. Dit kan echter enkel als de veiligheid op het
terrein gehandhaafd blijft.
SPORTREGLEMENT WEDSTRIJDEN KORTE AFSTAND
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1.4
Vergoeding scheidsrechter:
-Een scheidsrechter krijgt een vergoeding van €20 per wedstrijddag.
-Indien het gaat over een volledige wedstrijddag voormiddag & namiddag geleid door één scheidsrechter
of meerder scheidsen zal de organisator ook een maaltijd voor de scheidsrechter(s) voorzien.
-De organisator is vrij in de bepaling van deze maaltijd.
Opmerkingen:
De scheidsrechter(s) krijgen hun vergoeding op de dag van de wedstrijd uitbetaald door de
organisator van de wedstrijd en 1 scheidsrechter mag via de bijdrage aan de werkgroep KA verrekend
worden. Eventuele meerdere scheidsen is ten laste van de organisatie.
-Scheidsrechters op wedstrijden/kampioenschappen, in naam van de Handboogliga, waarvoor de
organisator geen inschrijvingsgelden voor deelname ontvangt zullen door de Handboogliga vergoed
worden.
1.5
Kledij scheidsrechter:
-Een scheidsrechter is niet onderworpen aan dezelfde kledingvoorschriften als een schutter.
-De scheidsrechters dragen een rode polo met het logo van de Handboogliga en Scheidsrechter’
op de rug.
2

WEDSTRIJDSYSTEEN & ORGANISATIE:
2.1
Wedstrijdsysteem:
-Een wedstrijd wordt geschoten volgens het wedstrijdsysteem dat per wedstrijdtype is uitschreven,
namelijk AB/CD of ABC of A-A’ /B-B’. Elke beurt dient wel geschoten te worden binnen de voorzien
tijdslimiet.
-Hierbij een overzicht van de tijdslimieten:
° 3 pijlen stelsel = 2 minuten Signalisatie
° 1 pijlen stelsel = 45 seconden Signalisatie
Rood licht + 2 geluidsignalen
Groen licht + 1 geluidsignaal
Oranje licht

De schutters van de 1ste beurt vervoegen de schietlijn
De schutters van de 1ste beurt beginnen te schieten
De schutters beschikken nog over 30 sec* om te schieten (*15
seconden in het 1 pijl stelsel)

Rood licht + 2 geluidssignalen

De schutters van de desbetreffende verlaten de schietlijn en
worden opgevolgd door de schutters van de volgende beurt. Na
20 sec wordt de cyclus verder gezet.
Einden van de volledige cyclus. De schutters gaan zicht naar de
doelen om de scores te noteren.

Rood licht + 3 geluidssignalen

Opmerking: De geluidssignalisatie hebben prioriteit op de lichtsignalen (bijvoorbeeld bij een defect aan de
lichtinstallatie) in plaats van de lichtinstallatie kan er ook een counter gebruikt worden.
2.2

Wedstrijdresultaten:
2.2.1 Principe:
-De score wordt toegekend in functie van de positie van de schacht in het blazoen.
-De schacht die twee kleuren of een scheidingslijn tussen twee puntenzones raakt, zal
gelden voor de hoogste zone.
-Pijlen die uit het doel terugspringen of -vallen, zullen slechts als geldig worden aanzien indien bij
het opnemen der scores en het recupereren der pijlen al de inslagpunten duidelijk werden
gemerkt.
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Wanneer een pijl uit het doel terugspringt of -valt zal:
-De schutter, wanneer hij alleen op de lijn schiet, na het beëindigen van zijn beurt, moet op de
schietlijn blijven en zijn boog boven het hoofd heffen als signaal voor de scheidsrechter.
-De medeschutter(s), wanneer er meer dan één schutter aan de beurt is op één zelfde doel,
onmiddellijk het schieten staken en zijn boog boven het hoofd heffen.
-Na het beëindigen van deze beurt, moet de scheidsrechter het schieten onderbreken en samen
met de betrokken schutter zich naar het doel begeven om er de inslag op te sporen, deze
te beoordelen, de waarde van de pijl te noteren en de inslag te merken; de pijl blijft dan
achter het doel tot de scores genoteerd worden.
-Wanneer het terrein terug vrij is, geeft de scheidsrechter het sein om het schieten verder te
zetten; de medeschutter (van de betrokken schutter) zal eventueel vooraf zijn aan gang
zijnde beurt beëindigen.
-Wanneer een pijl in de keep of de schacht van een andere pijl blijft steken, zal hij dezelfde
waarde krijgen als de pijl waarin hij is blijven steken.
-Wanneer een pijl een andere pijl raakt, en erdoor wordt afgeketst en het blazoen raakt,
krijgt hij slechts de waarde van de hoogste score die door de schacht wordt geraakt.
-Wanneer een pijl een andere pijl raakt en buiten het blazoen terechtkomt, zal hij de waarde
van de geraakte pijl krijgen op voorwaarde dat de geraakte pijl duidelijk kan aangeduid
worden (bv. door beschadiging).
-Wanneer een pijl een ander doel raakt, zal hij niet geldig zijn.
-Wanneer een pijl doorheen het doel schiet, zal hij de waarde krijgen van het veroorzaakte
gat, op voorwaarde dat al de inslagen duidelijk werden gemerkt.
-Wanneer een schutter zijn pijlen achterlaat (bv. op de grond bij het doel), mag hij andere
pijlen gebruiken op voorwaarde dat hij de scheidsrechter hiervan verwittigt; in dergelijk
geval zal de scheidsrechter de nodige controles uitvoeren.
-Vooraleer het schieten te herbeginnen zal een scheidsrechter vooraf controleren of er geen
pijlen in het blazoen achtergelaten werden. Is dit toch het geval, dan zal de schietbeurt niet
onderbroken worden; de betrokken schutter mag zijn beurt schieten met andere pijlen of
achteraf zijn beurt inhalen na het beëindigen van de reeks; in dergelijk geval zal een
scheidsrechter persoonlijk aan het noteren der scores en het merken der inslagen deelnemen.
2.2.2 Scores:
-Per doel zullen twee personen fungeren als markeerders.
-De markeerders noteren op het scoreblad de waarde van elke pijl zoals deze door
betrokken schutter, eigenaar van de pijlen, wordt opgegeven. De andere schutters van
hetzelfde doel controleren de opgegeven waarde van elke pijl.
-Het is verboden pijlen of blazoenen aan te raken vooraleer al de scores van al de pijlen
genoteerd werden.
-Indien meer dan één, drie of zes (naargelang de schietbeurt) pijl(en) van één zelfde schutter in
het doel of nabij het doel op de grond wordt aangetroffen, wordt slechts de laagste score
toegekend (van één of drie pijlen)
-De scorebladen moeten én door de markeerders én door de betrokken schutters getekend
worden; dit houdt in dat de schutter akkoord gaat met de opgeschreven scores en hij
achteraf geen verzoek om wijziging kan indienen.
-Een schutter mag aan zijn teamleider, of aan een andere schutter van hetzelfde doel, mandaat
verlenen om zijn scores te noteren en zijn pijlen te recupereren.
-De schutter heeft de verplichting zijn gegevens (zie lidkaart) op de scorebladen aan te brengen.
-Dit kan duidelijk leesbaar geschreven of met een sticker.
-De schutter die op een officiële wedstrijd voor het eerst een score behaalt die aanspraak geeft
op een onderscheiding, moet dit persoonlijk bij de hoofdscheidsrechter melden.
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2.2.3 Opmaak Resultaten:
-De organiserende club heeft tot taak resultatenlijsten op te stellen aan de hand van de
officiële scoreformulieren.
-Uiterlijk 45 minuten na het einde van de wedstrijd (wanneer de scheidsrechter het terrein
verlaat) dient de organisator een onofficiële lijst te publiceren.
-De deelnemers hebben gedurende een periode van 15 minuten de tijd om eventuele bezwaren
in te dienen (max 60min tot de prijsuitreiking, zie 1.5.)
-Indien geen bezwaar wordt ingediend, wordt de lijst met resultaten voor officieel verklaard
en worden de prijzen uitgereikt.
-Indien er wel bezwaar wordt ingediend, wordt enkel het resultaat van de indiener gecontroleerd.
-De periode van indienen van een bezwaar vervalt met het begin van de prijsuitreiking.
-De prijsuitreiking gebeurt pas na controle.
-Bij het opstellen van de resultatenlijst van persoonlijke resultaten zal, ingeval van gelijkheid
der scores als volgt worden gehandeld:
°Beide divisies Recurve & Compound schieten op de Recurve tien.
°Voor 25M 1 &3P Indoor & Outdoor gelden de tienen en dan de X-en.
(Bij nieuwe gelijkheid zullen de betrokken schutters gelijk gerangschikt worden)
-Bij het opstellen van de resultatenlijst van teamresultaten zal, ingeval van gelijkheid der scores
als volgt worden gehandeld:
°De ploeg, waartoe de schutter met het hoogste individueel resultaat behoort, wint.
°Bij nieuwe gelijkheid wint de ploeg waartoe de schutter met het tweede hoogste
individueel resultaat behoord.
°Bij nieuwe gelijkheid worden de ploegen definitief gelijk gerangschikt.
-De scheids(en) en organisatie verwittigen dat men de wedstrijd heeft gestaakt.
2.2.4

Inschrijfgelden wedstrijden:

OUTDOOR

INLEG WEDSTRIJD

AFDRAGING WG KA

PRIJZENGELD

1PIJL 25M
INITIATIE
3PIJLEN 25M
INITIATIE
JKA 18&25M

5€
2,50 €
7€
3,50 €
5€

2€
0€
2€
0€
1€

50% van 3€/schutter*n/schutters
GEEN
50% van 5€/schutter*n/schutters
GEEN - Beslissing organisator
GEEN

1 PIJL 25M
3 PIJLEN 25M

5€
7€

2€
2€

50% van 3€/schutter*n/schutters
50% van 5€/schutter*n/schutters

0€

0€

0€
5€
1 wedstrijddag

0€
2€

INDOOR

KAMPIOENSCHAPPEN
VK 25M 1P INDOOR
VK M&V INDOOR
K&P INDOOR
VERGOEDING SCHEIDSEN

Medailles voor de drie
eersten/discipline
Medailles voor de drie
eersten/discipline/categorie
Trofee K&P/discipline
20€

Nota:
De vergoeding is per wedstrijddag, ttz., indien er twee hoofdscheidsen fluiten op 1 wedstrijddag.
bv. Voormiddag & namiddag zal de vergoeding gedeeld worden.
De vergoeding wordt op eind van de wedstrijd door de organisator afgerekend met de hoofdscheidsrechter.
De organisator kan deze kosten verrekenen met de afdraging aan de WG KA.
Representatiekost scheids(en) is aan de organisatoren zelf te bepalen.
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2.2.5

Prijzengeld:

Berekening prijzengeld:
-Inleggelden wedstrijd – budget WGKA(€1))/2 worden steeds voorbehouden aan prijzengelden.
Vb. 25M 1Pijl Outdoor
n/schutters
= 100
Inleggeld (5€)
=
100*5€
= 500€
Bijdrage WGKA (2€)
=
2€*100
= 200€
TOTAAL PRIJZENGELD =
(100*5)-200€ = 300€/2 = 150€ prijzengeld
-Het prijzengeld is dus afhankelijk van het aantal deelnemers aan de wedstrijd.
°Minder dan 5 schutters in een reeks
prijs voor 1ste plaats
°Vanaf 5 schutters in een reeks
prijs voor 1ste – 2de
°Meer dan 10 schutters in een reeks
prijs voor 1ste – 2de – 3de plaats
°Vervolgens kapprijzen door kapsysteem
prijs voor 7de – 14de – 21ste plaats, enz...
-Indien er in een Divisie drie (3) G-schutters aantreden met classificatie zal hiervoor een aparte
categorie (bv. G-schutters REC en/of G-schutters COMP) worden opgemaakt, ongeacht de
classificatie waarin de G-schutter zich bevind.
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Deel 4:
1

Sporttechnische reglementering Wedstrijden K.A.

DIVISIE - KLASSE - CATEGORIE:
1.1

Divisie:
-Er worden twee Divisies weerhouden op de KA.
1 Recurve
2 Compound
-Eventuele andere vormen van disciplines vallen automatisch onder “Recurve” Bv. Bare Bow.

1.2

Klasse:
-Er zijn twee Klasse weerhouden op de KA.
°1 Dames.
°2 Heren.
Categorie:
-De categorieën zijn naar leeftijd onderverdeelt in:

1.3
Pupillen

T.e.m. het jaar dat men 12 jaar wordt

Benjamins
Kadetten

Het jaar dat men 13 jaar wordt t.e.m. het jaar dat men 14 jaar wordt
Het jaar dat men 15 jaar wordt t.e.m. het jaar dat men 17 jaar wordt

Junioren

Het jaar dat men 18 jaar wordt t.e.m. het jaar dat men 20 jaar wordt

Senioren

Het jaar dat men 21 jaar wordt t.e.m. het jaar dat men 49 jaar wordt

Masters

Het jaar dat men 50 jaar wordt t.e.m. het jaar dat men 59 jaar wordt

Veteranen

Het jaar dat men 60 jaar wordt t.e.m. …

1.4

Verandering van categorie:
-De schutter kan een aanvraag indienen om uit te komen in een hogere categorie onder volgende
voorwaarden:
° Het aanvraagformulier moet binnen zijn voor 01/04/… lopend jaar en geldt voor het
volledige jaar out- en indoor.
° Het aanvraagformulier is te vinden op de site HBL onder: (zie bijlage 3)
<UPDATES WERKGROEPEN -> Werkgroep Korte Afstand en moet gestuurd worden
naar: korteafstand@handboogliga.be.
Nota: Schutters die door een tijdig ingediende aanvraag van categorieverhoging deel
nemen aan de wedstrijden KA zullen via hun scores dan ook opgenomen worden
in de klassementen voor alle wedstrijden en kampioenschappen in de aangevraagde
categorie.

1.5

SELECTIEWEDSTRIJDEN 25M 1&3PIJLEN OUTDOOR:
Dit gedeelte wordt momenteel herwerkt.

1.6

SELECTIEWEDSTRIJDEN JEUGDWEDSTRIJDEN KA OUTDOOR:
Dit gedeelte wordt momenteel herwerkt.
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1.7 SELECTIEWEDSTRIJDEN 25M 1&3PIJLEN INDOOR:
1.7.1 Tijdsindeling:
-Start-uur is afhankelijk van het aantal reeksen dat er worden aangeboden.
-Volgende starturen kunnen aangeboden worden:
°Vrijdag
: 20u00
°Zaterdag
: 10u00 – 14u00 – 18u00
°Zondag
: 10u00 – 14u00 – 18u00
1.7.2 Schiet-technisch reglement:
-De accommodatie moet minstens 4 doelen kunnen plaatsen
-Over heel de wedstrijdperiode moet men minstens 80 schutters kunnen laten deelnemen
(4 doelen x 4 schutters x 5 reeksen = 80 schutters)
-De wedstrijd wordt geschoten met volgend systeem:
°2 reeksen van 30 pijlen
°Er wordt geschoten volgens het ABC of A-A’ /B-B’ systeem:
°Bij de 1P wedstrijden indoor zijn 2 proefpijlen bij aanvang wedstrijd,
na de pauze 1 proefpijl bij hervatting wedstrijd
°Bij de 3P wedstrijden indoor zijn 2 proefgangen bij aanvang wedstrijd,
na de pauze 1 proefgang van 3P bij hervatting wedstrijd.
1.7.3 Afstanden & Blazoenen:
-De doelafstand van schietlijn tot de doelen is 25M.
-Men schiet op 60cm blazoenen.
-Recurve en Compound schieten op de “grote tien”.
1.7.4 Opmaak uitslagen 25M 1&3P:
-De wedstrijduitslag wordt voor de prijzen opgemaakt in een KAP systeem in twee divisie
Recurve en Compound, Dames & Heren.
-Deze uitslag dient maximaal 45 minuten na einde wedstrijd ter controle te worden uitgehangen.
-Naast de Kapuitslag dient de organisatie ook een uitslag op te maken per D/K/C.
°Divisies: Recurve & Compound
°Klasse: Jeugd, Dames/Heren, Dames/Heren Master, Dames/Heren Veteraan.
-Deze uitslag dient maximaal drie dagen na de wedstrijd verzonden te worden aan het
secretariaat Handboogliga &n WG KA jean.germis@telenet.be en raymond.fonteyn@skynet.be
Nota:
-Schutters die wensen in een hogere leeftijdsklasse deel te nemen kunnen dit ten allentijden.
-Zij moeten wel bij de inschrijving organisator dit vermelden op het inschrijfformulier.
-Jeugd 25m 1&3P: Worden gescheiden in de twee divisie, Recurve & Compound, daarna wordt
jeugd Heren & Dames alsook alle Categorieën samen gevoegd.
M.a.w. Alle deelnemende jeugdschutters op de 25M 1&3P worden in Klasse & Categorieën
samen gevoegd per Divisie Recurve & Compound.
1.7.5 Kledijvoorschriften 25M 1&3P INDOOR:
-Op de selectiewedstrijden 25M 1&3P indoor zijn geen kledij voorschriften, behalve om
veiligheidsredenen. bv. Open schoeisel is niet toegestaan, alsook Baggy-broeken.
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Deel 5:
1

Klassementen & Kampioenschappen K.A.

INLEIDING:
-Alle selecties en kampioenschappen zijn voorbehouden voor schutters die aangesloten zijn en volledig in regel
zijn met de reglementen van de Handboogliga.
-Bij de berekening van het aantal wedstrijden om het klassement of eens selectie op te stellen wordt er steeds
naar onder afgerond.
-Jaarlijks wordt er via de communicatiekanalen van de Handboogliga doorgegeven hoeveel wedstrijden er tellen
per klassement/selectie.
-Geschoten scores tellen voor de opmaak van klassementen/selecties in de leeftijdscategorie waartoe men
behoort, zelfs al zijn die geschoten in een hogere categorie.

2

KLASSEMENTEN OUTDOOR/INDOOR:
OUTDOOR gedeelte wordt momenteel herwerkt.
2.1
Vlaams klassement 25M 1&3P Indoor:
-Het klassement wordt samengesteld op basis van volgend aantal wedstrijden:
°Aantal 25 meter 1&3 pijl wedstrijden indoor +1
2
Bv. 8 selectiewedstrijden = 8/2 = 4 +1=5 dan zullen er 5 selectiewedstrijden worden weerhouden.
-Er is een maximum van 5 selectiewedstrijden voor de samenstelling van het eindklassement.
-De hoogste scores tellen mee voor de totaalscore voor het eindklassement.
-Het eindklassement wordt per D/K/C opgemaakt.

2.3
Ploegenklassement 25M1&3P Indoor:
-Opmaak ploegenklassement indoor:
°1ste plaats: 10 punten – 2de plaats: 9 punten – 3de plaats: 8 punten – t.e.m. 1 punt voor de
10de plaats. Dit zowel voor Recurve als Compound.
-Hoeveel en welke schutters/club komen in aanmerking voor het indienen van de ploegenuitslag?
°In beide divisies de drie hoogste schutters vanaf pupil t.e.m. veteraan
-Bij de laatste wedstrijd van het seizoen zal de club die de hoogste totaalscore weet te behalen, over het
totaal aantal selectiewedstrijden, 1 jaar liga clubkampioen zijn in de respectievelijke competitie 25M1P
en/of 3P indoor en/of outdoor.
-De winnaar/ligaclubkampioenen zullen een wisselbeker ontvangen die men mag behouden indien men
3 maal op 5 jaar de titel weet te behalen.
3

KAMPIOENSCHAPPEN KA OUTDOOR/INDOOR:
3.1

Belgisch &Vlaams Kampioenschap 25M 1&3P Outdoor:

OUTDOOR gedeelte wordt momenteel herwerkt.
3.2
Vlaamse Kampioenschappen 25M 1&3P Indoor:
-Volgende categorieën worden weerhouden voor de kampioenschapstitels 25M 1&3P Indoor:
°JEUGD
Pupillen + Benjamins + Cadetten + Junioren, Heren en Dames
samen in één jeugdcategorie.
°DAMES / HEREN
Gescheiden in D/K/C
°DAMES MASTER / HEREN MASTER
Gescheiden in D/K/C
°DAMES VETERAAN / HEREN VETERAAN
Gescheiden in D/K/C
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3.3

Samenstelling Ploeg Interland 25M 1P:

OUTDOOR gedeelte wordt momenteel herwerkt.
3.4

Vlaams Kampioenschap Jeugd Korte afstand Outdoor:
Dit gedeelte wordt momenteel herwerkt.

3.5
Vlaams Kampioenschap 25M 1P Indoor (Laatste 24):
-Het Vlaams Kampioenschap 25M 1P Indoor is een gesloten kampioenschap voorbehouden aan
geselecteerde schutters.
3.5.1 Voorwaarde tot organiseren:
-De accommodatie moet minstens 6 doelen kunnen plaatsen.
-De organisator vraagt geen inleggeld.
-De wedstrijddag van disciplines Compound en Recurve zijn als volgt ingedeeld:
°Zaterdag = Compound
°Zondag = Recurve of in afspraak met de organisator (zie bijbehorende uitnodiging)
3.5.2 De wedstrijd wordt geschoten met volgend systeem:
-Kwalificatie met 1 reeks van 30 pijlen (volgens het ABCD-systeem).
-16 schutters gaan door: de 2 beste van ieder doel (dames, veteranen, masters en jeugd) en de
beste 4 heren over de 2 doelen, aangevuld met de 4 beste afvallers van alle klassen.
-1/8ste finales met rechtstreekse uitschakeling over 9 schot en beschermd, dit wil zeggen dat er
dames, veteranen, master, jeugd tegen elkaar uitkomen zodat er van deze klassen er minstens
1 de 1ste finales haalt.
-De 4 rechtstreeks geplaatsten worden tegenover de 4 beste afvallers geplaatst volgens het
klassement van de voorronde.
-1/4de finalisten worden tegenover elkaar geplaatst volgens het klassement van de voorronde.
-Zo verder met rechtstreekse uitschakeling voor halve finale/finales.
°Finales: bij gelijkheid van punten is het één schot het dichtst bij het center.
°De doelen worden al volgt ingedeeld:
°Jeugd 1doel – Dames 1doel - Heren 2doelen - Master 1doel - Veteranen 1 doel
-Er wordt getracht volgende planning aan te houden:
°10u00 Start van de kwalificatieronde.
°13u00 Einde van de kwalificatieronde (1u middagpauze).
°14u00 Start van de eliminaties.
°17u00 Einde van de wedstrijd.
-Voor de afstanden en blazoenen per categorie gelden volgende afspraken:
°Recurve:
op 25M
60cm blazoen Recurve tien.
°Compound: op 25M
60cm blazoen Compound tien.
-Er worden medailles voorzien door de federatie (werkgroep Korte afstand) voor de winnaars.
-Alle medailles worden per K/D/C uitgereikt.
-De organisator is vrij om nog extra prijzen te voorzien.
3.6
Vlaams Kampioenschap Masters & Veteranen Indoor:
-Het Vlaams Kampioenschap Master en Veteranen is een gesloten Dag-Kampioenschap.
-Dit kampioenschap is enkel toegankelijk voor de categorieën Masters tot Veteranen.
-Geselecteerde schutters op basis van het klassement 25M 1P Indoor.
-

3.6.1 Voorwaarde tot organiseren:
-De accommodatie moet minstens 10 doelen kunnen plaatsen.
-De organisator vraagt geen inleggelden.
-Start van de wedstrijd is om 13u30 wordt geschoten met volgend systeem:
°2 Proefpijlen & 1 reeks van 30 pijlen.
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°Er wordt geschoten volgens het ABCD systeem.
°Maximaal (indien mogelijk) 4 schutters per doel.
-Voor de afstanden en blazoenen per categorie gelden volgende afspraken:
°Recurve & Compound Masters & Veteranen 18M 60cm blazoen.
-Alle divisies schieten op de “Grote tien”.
-Er zijn volgende leeftijdscategorieën:
°Leeftijdscategorie 1: Masters
 50 jaar tot en met 59 jaar
°Leeftijdscategorie 2: Veteranen -70
 60 jaar tot en met 69 jaar
°Leeftijdscategorie 3: Veteranen+70
 70 jaar tot …
-Volgende tijdsindeling wordt gevolgd:
°13u Start van de inschrijvingen.
°13u30 Start van de wedstrijd.
°17u00 Eind van de wedstrijd.
°17u30 Prijsuitreiking.
-De Handboogliga voorziet een medaille voor de eerste 3 schutters per categorie en worden ter
plaatsen uitgereikt.
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Deel 6:
1

Records – Sterren – Jeugddiploma’s

RECORDS:
1.1
Soorten records:
-Volgende outdoor records kunnen geschoten worden door de categorieën Pupil tot en met Veteraan.
1.1.1. Outdoor:
Soort Record
25M 3 PIJLEN
25M 1 PIJL

Specificatie
De totaal score
van alle pijlen
De totaal score
van alle pijlen

Geldige afstanden
Afstand niet afhankelijk van categorie en discipline
Afstand niet afhankelijk van categorie en discipline

Discipline
Recurve
Compound
Recurve
Compound

Geldig niveau
Vlaams, Belgisch
Vlaams

1.1.2 Indoor:
Soort Record

Specificatie
De totaal score
25M 3 PIJLEN
van alle pijlen
25M 1 PIJL

De totaal score
van alle pijlen

Geldige afstanden
Afstand niet afhankelijk van categorie en discipline
Afstand niet afhankelijk van categorie en discipline

Discipline
Recurve
Compound
Recurve
Compound

Geldig niveau
Vlaams, Belgisch
Vlaams

Een overzicht van de reeds geschoten records kan u terug vinden op de website van de Handboogliga.
1.2.
Hoe een record aanvragen?
-Indien er een record (Liga tot wereld) is behaald kan dit aangevraagd worden op het secretariaat van
de Handboogliga.
-Volgende procedure dient gevolgd te worden:
-De schutter dient het verplichte online aanvraagformulier (zie website Handboogliga) in te vullen.
-De ondertekende scorebriefjes kunnen online geüpload worden.
Let op! Alle velden dienen correct ingevuld te worden anders wordt de aanvraag niet aanvaard!
-Controle van de aanvragen wordt nagekeken of deze geldig is.
-Men kan een nieuw record opeisen wanneer de score die behaald werd minstens 1 punt hoger is dan
het bestaande record.
-Bij erkenning Record, indien de aanvraag geldig is, zal de desbetreffende schutter een diploma
ontvangen en worden de tabellen op de website aangepast.
2

STERREN:
2.1

Soorten Sterren Outdoor:
2.1.1

Sterren 25M 1&3P:

Voor 25M 1P
Benaming ster
Recurve
25M 1P
Recurve
25M 1P
Compound 25M 1P
Compound 25M 1P

Discipline
Recurve
Recurve
Compound
Compound

Punten
324 / 360
335 / 360
342 / 360
352 / 360

Uitgever
Handboogliga
Handboogliga
Handboogliga
Handboogliga

Recurve
Compound

648 / 720
675 / 720

Handboogliga
Handboogliga

Voor 25M 3P
Recurve 25M 3P
Compound 25M 3P
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2.1.2

Jeugdbuttons 25M 1&3P:

Voor 25M 1P
Benaming ster
Jeugdbutton Groen 25M 1P
Jeugdbutton Wit 25M 1P
Jeugdbutton Groen 25M 1P
Jeugdbutton Wit 25M 1P

Discipline
Recurve
Recurve
Compound
Compound

Punten
288 / 360
306 / 360
300 / 360
320 / 360

Uitgever
Handboogliga
Handboogliga
Handboogliga
Handboogliga

Discipline
Recurve
Recurve
Compound
Compound

Punten
576 / 720
612 / 720
600 / 720
640 / 720

Uitgever
Handboogliga
Handboogliga
Handboogliga
Handboogliga

Discipline
Recurve
Compound

Punten
278 / 300
289 / 300

Uitgever
Handboogliga
Handboogliga

Discipline
Recurve
Compound

Punten
556 / 600
585 / 600

Uitgever
Handboogliga
Handboogliga

Voor 25M 3P
Benaming ster
Jeugdbutton Groen 25M 3P
Jeugdbutton Wit 25M 3P
Jeugdbutton Groen 25M 3P
Jeugdbutton Wit 25M 3P

2.2

Soorten Sterren Indoor:
2.2.1

Sterren 25M 1&3P:

Voor 25M 1P
Benaming ster
Recurve 25M 1P
Compound 25M 1P

Voor 25M 3P
Benaming ster
Recurve 25M 3P
Compound 25M 3P

2.2.2

Jeugdbuttons:

Voor 25M 1P
Benaming ster
Jeugdbutton Groen 25m 1P
Jeugdbutton Wit 25m 1P
Jeugdbutton Groen 25m 1P
Jeugdbutton Wit 25m 1P

Discipline
Recurve
Recurve
Compound
Compound

Punten
240 / 300
255 / 300
255 / 300
324 / 300

Uitgever
Handboogliga
Handboogliga
Handboogliga
Handboogliga

2.3.
Hoe een Ster aanvragen?
-Indien er een ster is behaald kan dit aangevraagd worden op het secretariaat van de Handboogliga.
-Volgende procedure dient gevolgd te worden:
-De schutter dient het verplichte online aanvraagformulier (zie website Handboogliga) in te vullen.
-De ondertekende scorebriefjes kunnen online geüploade worden.
Let op! Alle velden dienen correct ingevuld te worden anders wordt de aanvraag niet aanvaard!
-Controle van de aanvragen wordt nagekeken of deze geldig is.
Nota:
-Voor Records & Sterren waarvan World Archery de uitgever is kunnen ook enkel geschoten worden op
wedstrijden die op de World Archery kalender zijn opgenomen.
-Dit geldt zowel voor Recurve als Compound.
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Deel 7:

Bijlagen

Bijlage 1
Samenstelling WG korte afstand: zie website handboogliga
Bijlage 2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

100
90
85
80
75
73
71
70
62
61
60
59
58

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

PUNTENTABEL NA ELIMINATIES JKA
57
27
40
40
56
28
39
41
55
29
38
42
50
30
37
43
49
31
36
44
48
32
35
45
47
33
33
46
46
34
32
47
45
35
31
48
44
36
30
49
43
37
29
50
42
38
28
51
41
39
27
52
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26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
>65

13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
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Bijlage 3

AANVRAAGFORMULIER CATEGORIEVERHOGING WEDSTRIJDEN KA

Persoonlijke gegevens:
•

Voornaam:

*

•

Naam:

*

•

Lidnummer:

*

•

Volledige benaming club:
------------------------------------------------------------------------------------

Ik ondergetekende, ………………………………….. wenst een categorieverhoging aan te vragen van:
•

*

naar

Datum:

--------------

*

Handtekening:

---------------------

------------------------------------------------------------------------------------------Formulier door te mailen aan: korteafstand@handboogliga.be
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