Het nieuwe klassement genaamd: “SUPER ARROW”
In 2015 zullen de Belgische Field wedstrijden worden opgenomen in een nieuw klassement
“SUPER ARROW” genaamd. In dit klassement kunnen er punten verdiend worden per
wedstrijddag, waardoor ook schutters die slechts één dag kunnen of willen deelnemen ook
kunnen meedingen naar de SUPER ARROW op het einde van het seizoen.
De prijsuitreiking van deze SUPER ARROW zal gebeuren op een speciaal daarvoor ingerichte
feestavond na het seizoen, waarop iedereen welkom is. Op deze avond kan iedereen zich
inschrijven voor maaltijd en drank, met de nodige muziek zal de avond zeker gezellig
gemaakt worden. Locatie en plaats zullen nog tijdig meegedeeld worden.
Inschrijfgelden voor de deelnemende wedstrijden:
20,-€ volwassenen twee dagen,
15,-€ volwassenen één dag.
15,-€ jeugd twee dagen,
12,-€ jeugd één dag.
Deelnemende wedstrijden zijn allen officiële WA-status wedstrijden zijn = A-status.
Deelnemende clubs in de SUPER ARROW:
Wedstrijden in de SUPER ARROW worden ingedeeld naar moeilijkheidsgraad i.v.m. de
hellingshoeken die dienen geschoten te worden.
Cat. 1 : hogere moeilijkheidsgraad, grotere hellingshoeken in parcours
Cat. 2 : lagere moeilijkheidsgraad, vlak of kleine hellingshoeken in parcours
Omwille van de Belgische aansluiting bij de IFAA zal ook minstens één wedstrijd naar
regelgeving IFAA worden geschoten. Er kunnen meer punten verdiend worden in deze IFAA
wedstrijd voor de SUPER ARROW;
Wedstrijden cat. 1 : Fort van Lier / be-MiNE Beringen
Wedstrijden cat. 2 : Tongeren / Le Hardy / Heusden
In 2015 zal de IFAA wedstrijd georganiseerd worden op 22 en 23 augustus, en dit op het
domein van Kasteel Vogelsanck in Heusden-Zolder. Bijkomende informatie hierover zal snel
ter beschikking komen op de website.

Vanaf 2016 kunnen buitenlandse Field-wedstrijden ook deelnemen aan de
SUPER ARROW

Reglement :
1. Elke schutter krijgt bij de eerste inschrijving zijn persoonlijke scorekaart voor de SUPER
ARROW overhandigd.

2. De SUPER ARROW is internationaal, ook buitenlandse sporters kunnen eraan deelnemen.
Vanaf 2016 kunnen ook buitenlandse wedstrijden opgenomen worden.

3. Organisators moeten geen voorrang geven aan deelnemende “Super Arrow” schutters ,
men dient zich tijdig in te schrijven.

4. Volgende klasse komen in aanmerking per wedstrijd :
 Barebow
 Recurve
 Compound
 Traditioneel / Instinctief
 Bij minder dan 5 deelnemers wordt men samengevoegd
Eerst volgens geslacht , ten tweede volgens discipline.

5. Per afzonderlijke wedstrijd zullen de categorieën toegepast worden zoals World Archery.
Cadet, Junior, Men/Women, Master. Records, sterren en diploma's zoals WA aangeeft.
Minimum 5 deelnemers om een categorie te vormen, bij minder dan 5, wordt men in
een hogere categorie ingedeeld.

6. Van het totaal aantal wedstrijddagen in de SUPER ARROW moet er minstens de helft plus
één geschoten worden. Vb. van de 10 wedstrijddagen moeten er minstens 6 worden
geschoten om voor te komen in de einduitslag. Men mag natuurlijk alle wedstrijden
meeschieten dan zullen de 6 beste uitslagen meetellen. Schutters kunnen op die manier
hun punten trachten te verhogen.

7. Het klassement van de SUPER ARROW zal als volgt samengesteld worden:
De standaard leeftijdscategorieën en de sexe vervallen, hierdoor schieten mannen en
vrouwen in de verschillende leeftijden samen en zullen de deelnemers enkel opgesplitst
worden naar geschoten punten, zoals onderstaande tabel aangeeft.

Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4

Compound CK
380 +
350 - 379
320 - 349
0 - 319

Recurve RK
300 +
270 - 299
0 - 269

Bare bow BK
280 +
240 - 279
0 - 239

LB / Inst. IK
0 – 432

De twee hoogste scores geschoten tijdens de afgelopen 12 maanden bepalen in welke
Klasse de schutter gedurende het ganse jaar zal schieten.
Op het einde van het seizoen zullen de scores opnieuw geëvalueerd worden, waarbij de
twee hoogste scores van 2015 gebruikt zullen worden om de indeling in Klasse voor 2016
te maken.

Een schutter waarvan geen scores bekend zijn van de afgelopen 12 maanden start
automatisch in de hoogste categorie.
Na de eerste vier wedstrijddagen bepalen zijn twee hoogste scores zijn categorie voor
het lopende jaar.
In iedere Klasse zal de einduitslag van elke wedstrijddag gewaardeerd worden met
punten voor de SUPER ARROW zoals hieronder aangegeven:
1) De eerste schutter per klasse krijgt 30 punten, 2de 27punten 3de 24p., 4de 21p. 5de 20p.
6de 19p --- 24ste 1p.
Bij de eerste vier per klasse zakt het drie punten, daarna zakt het per punt.
2) Bij de IFAA wedstrijd krijgt de eerste per klasse 50 punten. Hier zakt het per 5 punten tot
de 5de, per 2 punten tot de 10de en daarna per punt naar onder.
Indien er op het einde van het seizoen schutters zijn met dezelfde punten zal de
deelnemer die zijn punten heeft behaald op een Cat. 1 wedstrijd de winnaar zijn, indien
dan nog gelijk, telt de meest geschoten wedstrijddagen en daarna de hoogste
wedstrijdscore.
Er zal ook een prijs gegeven worden onder deelnemers met de meeste deelnames aan
wedstrijden.

Prijsuitreiking :
De Prijsuitreiking per wedstrijd kan gebeuren zoals het klassement van de SUPER ARROW
het opsplitst. De organisator van elke wedstrijd is vrij om een andere opdeling te kiezen.
De prijsuitreiking van de SUPER ARROW zal gebeuren op een nog te bepalen dag
samengaand met een feestavond. Voor alle deelnemende schutters met een hapje en
een drankje aan democratische prijzen.
Er is een SUPER ARROW trofee te winnen in volgende Klasse:
IK1
=> Instinctive Klasse 1
BK1, BK2, BK3
=> Barebow Klasse 1, Klasse 2 en Klasse 3
RK1, RK2, RK3
=> Recurve Klasse 1, Klasse 2 en Klasse 3
CK1, CK2, CK3, CK4
=> Compound Klasse 1, Klasse 2, Klasse 3 en Klasse 4

