Wedstrijdreglement Regiocompetitie

Inleiding
Doel is met dit wedstrijdconcept het deelnemersaantal op de korte afstand wedstrijden te doen
stijgen doormiddel van een laagdrempelig aanbod op regionaal niveau te organiseren.
Dit wordt gerealiseerd doormiddel van de creatie van verscheidene regio’s. Op het niveau van deze
regio’s worden clusters gecreëerd van een zestal clubs waar de wedstrijden plaats zullen vinden (5
verplaatsingen). De “kampioenen” van deze regio’s zullen het tegen elkaar opnemen op het Vlaams
niveau. Sommige regio’s (bv West-Vlaanderen) bevatten niet voldoende clubs, in dit geval zouden
verenigingen meer dan één wedstrijd kunnen organiseren. Hetzelfde geldt voor regio’s waar
verenigingen beslissen om niet mee in het concept te stappen. Indien een regio meer dan zes clubs
omvat wordt onderling afgesproken in welke verenigingen de 6 wedstrijden zullen plaatsvinden.
Er wordt op 25 meter geschoten, maar regio’s kunnen een afwijking vragen al naargelang de
mogelijkheden van de deelnemende verenigingen. De keuze staat vrij om de wedstrijden indoor of
outdoor te schieten.
Indien er in de regio een bestaand competitie bestaat met gelijkaardig wedstrijdverloop, mag deze
geïntegreerd worden.
De wedstrijden zelf zijn éénvoudig van concept. Een vereniging stelt 2 of 3 schietmomenten ter
beschikking afhankelijk van de capaciteit van de club. Deze kunnen plaatsvinden op avonduren in de
week of tijdens het weekend. De organisator is vrij deze zelf aan te duiden naargelang de
beschikbaarheid van het schietlokaal.
Er wordt zowel in de 1 pijl als 3 pijl wedstrijden naar 30 schot geschoten:
- Zomercompetitie: (maart – juli): 1 pijl wedstrijden
- Zomercompetitie: ( maart – juli): 3 pijl wedstrijden
In het outdoorseizoen 2019 wordt er naar enkelvoudige puntentotalen geschoten. Mogelijks zou
vanaf het outdoorseizoen 2020 naar gemiddelden geschoten kunnen worden (meerpunten indien
over het gemiddelde, minpunten indien men zijn gemiddelde niet haalt).

Reguliere zomercompetitie
Lidmaatschap, inleg en wedstrijdtaks
Voor HBL-leden is de deelname aan de regiowedstrijden GRATIS.
Om het concept zo laagdrempelig mogelijk te houden stelt de werkgroep voor om niet-leden het
eerste jaar te laten deelnemen aan dit concept. Het volgende jaar dienen ze wel verplicht aan te
sluiten.
Voor niet leden wordt een éénmalige kost aangerekend van 10 euro. Clubs die niet zijn aangesloten
en toch wensen deel te nemen dienen een aansluitingskost te betalen van 100 euro.
Wedstrijdformat:
Schiettijden:
- 1 pijl wedstrijden: 40 seconden per pijl.
- 3 pijl wedstrijden: 2 minuten.
Afstanden: 18m of 25m naargelang afgesproken wordt in de regio’s
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Proefreeksen: 2 reeksen proefpijl(en)
Aantal schot: 30 pijlen zowel voor 1 als 3 pijl wedstrijden.
Voor deze wedstrijden dient de organisator geen scheidsrechter te voorzien. Er dient wel een
wedstrijdverantwoordelijke aangesteld te worden die het verloop van de wedstrijd in goede banen
zal leiden.
In geval van onenigheid inzake het waarderen van een geschoten pijl of het wedstrijdverloop is het
besluit van de wedstrijdverantwoordelijke finaal.
Blazoenen:
25 meter:
1 pijl: 60 cm volledig blazoen
3 pijl: Monospot of trispots voor compounds, tenzij schutters anders vraagt. Voor recurve volledig
blazoen, tenzij schutter anders vraagt.
18 meter: trispots voor compounds, tenzij schutters anders vraagt. Voor recurve volledig blazoen,
tenzij schutter anders vraagt.
Categorieën:
Deelnemers worden ingedeeld in volgende categorieën:
-

Heren cadet recurve, Heren junior recurve, Heren senior recurve, Heren master recurve,
Heren Veteraan Recurve.
Heren cadet compound, Heren Junior compound, Heren senior compound, Heren Master
compound, Heren veteraan compound.
Dames cadet compound, Dames junior compound , Dames senior compound, Dames master
compound, Dames veteraan compound.
Dames cadet recurve, Dames junior recurve, Dames senior recurve, Dames master recurve,
Dames master compound, Dames veteraan compound.

Instinctive Bow, Barebow en Longbow worden eveneens toegelaten in aparte klassementen.
Voor de definitie van de verschillende boogcategorieën en toegelaten materiaal zie WA (uitzondering
camobogen).
Kledijvoorschriften: Vrij te kiezen.
Teamschieten
De teams worden samengesteld uit 4 schutters (bij aanvang van seizoen dienen teams doorgegeven
te worden aan de HBL). Indien één of meerdere schutters verontschuldigd zijn voor bepaalde
wedstrijden kan deze vervangen worden door een schutter met een lager gemiddelde (pas mogelijk
indien gemiddeldes worden ingevoerd).Het is onmogelijk om voor een team uit te komen indien men
reeds in een ander team is ingeschreven. Teams kunnen enkel samengesteld worden door leden van
één dezelfde club. Het is toegestaan dat één club meerdere teams afgevaardigd.
Er zijn slechts twee soorten teams: compound of recurve.
De teamscore wordt bepaald door het optellen van de 4 scores (indien men nog niet naar
gemiddelden zou schieten).
Open wedstrijden 25 meter
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De open 25 meter wedstrijden georganiseerd door de Handboogliga tellen mee als “bijkomende
wedstrijd” voor het regioklassement 25 meter: EAB, SBL, BSB, DKP en USK (finale?).
Klassementen en prijsuitreiking:
1 pijl competitie (zomer)
Het klassement wordt opgemaakt op basis van de 5 hoogste scores. De 3 eerste van elke categorie
worden gehuldigd en verdienen een deelname aan het HBL zomer kampioenschap. De X hoogste
scores over alle regio’s in alle categorieën worden eveneens geselecteerd voor het HBL zomer
kampioenschap (afhankelijk van het totale deelnemersaantal per categorie).
Dit seizoen loopt van april tot juni.
Teams worden gehuldigd op basis van de regionale resultaten (overweging apart team
kampioenschap?)
3 pijl competitie (zomer)
Het klassement wordt opgemaakt op basis van de 5 hoogste scores. Indien voldoende interesse
wordt voor deze discipline eveneens een gesloten kampioenschap georganiseerd naar analogie van
de 1 pijl.
Dit seizoen loopt van april tot juni.
Teams worden gehuldigd op basis van de regionale resultaten (overweging apart team
kampioenschap?)
Er wordt een kampioenenviering voorzien (eind september). Hier worden de winnaars gehuldigd van
de klassementen.

Kampioenschappen
HBL zomerkampioenschap (1 pijl)
- Beste 3 van de regio’s per categorie
- Aangevuld door (X) hoogste scores in de verschillende categorieën over de verschillende
regio’s heen.
- Wedstrijd wordt outdoor geschoten op 25 meter.
- Dit kampioenschap is goed voor 50% (?) van de afvaardiging team interland.
Open Vlaams Kampioenschap open 3 pijl (zomer)
Open Vlaams kampioenschap naar analogie van BK 25 meter outdoor. Dit kampioenschap is goed
voor 50% (?) van de afvaardiging team interland, om iedereen de kans te geven om zich hiervoor te
selecteren.
Veldopstelling en wedstrijdverloop: zie WA reglementering
Scheidsrechters: voorzien vanuit de federatie
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Interland
Selectie interland:
Selectie bestaat uit 50% open kampioenschap 25 meter 3 pijl outdoor en 50% Vlaams
kampioenschap zomercompetitie 25 meter 1 pijl. Indien onvoldoende deelname zomercompetitie,
wordt de lijst aangevuld vanuit open kampioenschap 25 meter 3 pijl.

Definitie Regio’s
De regio’s werden samengesteld omwille van geografische nabijheid van de verenigingen. In
onderling overleg met de verenigingen zijn verschuivingen natuurlijk nog steeds mogelijk.
Regio 1: Essen (Regioverantwoordelijke: Francis Notenboom: 0497/43.32.17)
ARA, USK, HSK (geen lid), SJV (geen lid), DLK (geen lid), ETE (geen lid), EMM (geen lid)
Regio 2: Westerkempen (Regioverantwoordelijke: Francis Notenboom: 0497/43.32.17)
XAT, SSW, SSR, DEW, MVV, NOH (geen lid)
Regio 3: Noorderkempen (Regioverantwoordelijke: Ludo van Loon: 0497/87.43.09)
DNM, KSM, DKP, DTK (geen lid), VEC (geen lid), KVV (geen lid), VNA (geen lid)
Regio 4: Zuiderkempen (Regioverantwoordelijke: ?)
DRZ, VHV, KME, SSN (geen lid), SWZ, DEH
Regio 5: Oosterkempen (Regioverantwoordelijke: Manasses Smets: 0473/64.28.43)
OLM, NVL, EHV, KHV, WSS, DAN, SJG, SSB
Regio 6: Antwerpen (Regioverantwoordelijke: Tom Markey: 0495/89.51.35)
KHB, KJS, FCM, RHB, SCH, DAE, RHN, SBM
Regio 7: Noord-Limburg (Regioverantwoordelijke: Stef Valckenaere: 0486/66.03.82)
AFG, COP, HBS, BSB, OSN, LEL, LAL, OSN, RDB (geen lid), SBH
Regio 8: Zuid-Limburg (Regioverantwoordelijke: Patrick Aerts: 0476/24.38.42)
WVS, OSS, SHT, SSA, SKE, SSV, SHE, VHR (geen lid), WTD (geen lid)
Regio 9: Vlaams-Brabant (Regioverantwoordelijke: Patricia Vuchelen: 0496/68.30.75)
RHT, VBE, EAB, SBL, HEL, WTV, SLB
Regio 10: Oost-Vlaanderen (Regioverantwoordelijke: Marnix Matthijs 0493/53.15.35 en Roger
Praet 0477/59.17.32)
GDS, DVS, GSW, WSD (geen lid, bestaat nog?), Ninoofse Doelschutters (geen lid), DTZ, ASB
Regio 11: West-Vlaanderen (Regioverantwoordelijke: Lode Bonte 0477/22.07.27)
SSO, ICE, ACI, WTI, BRI, WVH, WTK

