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De Nederlandse Handboog Bond volgt waar mogelijk de internationale regelgeving van FITA. In
bepaalde situaties is aanvullende regelgeving echter gewenst. FITA voorziet niet in nationale
competities. Voor die situaties kent de Nederlandse Handboog Bond een eigen, aanvullende
regelgeving.
De schiettechnische reglementen van de Nederlandse Handboog Bond hebben betrekking op de
Nederlandse situatie.
Alleen die Internationale disciplines zijn in dit reglement verwerkt die in Nederland worden beoefend.
Daar, waar in de reglementen het woord 'sporter' vermeld is, worden uiteraard zowel dames als heren
bedoeld.
Aanpassingen ten opzichte van de voorgaande situatie zijn onderstreept voor snelle herkenning.
Als laatste blad is een lijst met wijzigingsbesluiten opgenomen.
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Hoofdstuk 1: ALGEMENE BEGRIPSBEPALINGEN
1.1

DISCIPLINE

art.1.101
Een van de disciplines waarin wedstrijden in de handboogsport worden gehouden betreft de discipline
25m1p. Hiervoor gelden de navolgende artikelen van het Schiettechnisch Reglement.
1.2

CATEGORIEËN

art.1.102
De Nederlandse Handboog Bond kent de categorieën zoals beschreven in WA Boek 1: 4.2. Daarnaast
kent de NHB ook nog de categorie Aspiranten.
Een sporter kan deelnemen in de Aspirantenklasse in toernooien als de wedstrijd plaatsvindt in de
jaren voor en het jaar van zijn/haar 13e verjaardag (art. 7.401)
1.3

ERKENNING VAN TOERNOOIEN

art.1.201
1. Een toernooionderdeel is een schietactiviteit waarvoor een aparte uitslagenlijst en een aantal
prijzen en/of titels kunnen worden verdeeld.
2. Een toernooi is een schietactiviteit bestaande uit tenminste één toernooionderdeel.
art.1.301
Officiële erkenning kan slechts worden verkregen voor toernooien, die bestaan uit een of meerdere
van de volgende toernooionderdelen:
In de discipline 25m1p recurve, compound, barebow, instinctieve bow en longbow voor cadetten,
junioren en senioren:
a. enkele wedstrijd van 25 pijlen
b. wedstrijden van en 2 x 25 pijlen
c. concoursen
d. vrije baan wedstrijden
1.4

VERKLARENDE WOORDENLIJST

art.1.401
One-call:

Bij het bepalen van de waarde van een pijl is de beslissing van de scheidsrechter
bindend. Hier kan geen protest tegen aangetekend worden.
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Hoofdstuk 2: MATERIAAL, UITRUSTING en KLEDING van de
SPORTER
2.1

UITRUSTING VAN DE SPORTER

art.2.101
Zie World Archery rule book 4; hoofdstuk 22.
Dit hoofdstuk omschrijft de uitrusting welke voor een sporter is toegestaan bij A-status wedstrijden
25m1p. Er wordt onderscheid gemaakt in materiaalklassen: recurve, compound, barebow, instinctive
bow en longbow.

2.2

KLEDING VAN DE SPORTER

art.2.201
Bij A-status wedstrijden dient de gangbaar gebruikelijke kleding te worden gedragen:
 dames: (broek-) rok, korte of lange broek met blouse of shirt, en
 heren: korte of lange broek met blouse of shirt.
Sweaters en truien zijn ook toegestaan. Sportbroekjes zijn niet toegestaan.
Toestemming tot het voeren van (sponsor-) reclame, individueel of in clubverband, is bij afzonderlijk
reglement vastgelegd.
Afbeeldingen op kleding die betrekking hebben op de handboogsport, zoals de vereniging,
evenementen e.d., zijn toegestaan.
art.2.202
In sporthallen en sportzalen kan door de organisator het dragen van sportschoenen verplicht worden
gesteld. Bij de uitnodiging voor de wedstrijd dient dit te worden vermeld.
art.2.203
Deugdelijk schoeisel is gedurende de buitenwedstrijden voor alle deelnemers, tellers en medewerkers
van de organisator verplicht. Hieronder wordt verstaan een schoen die de hele voet omsluit
(veiligheidsmaatregel), dus geen slippers, sandalen e.d.
art.2.204
Indien een of meerdere sporters namens hun vereniging aantreden, kan de vereniging een
voorgeschreven clubtenue verplicht stellen. Een clubtenue mag niet in strijd zijn met het gestelde in de
voorgaande artikelen.
art.2.205
Deelnemers aan een interland zijn verplicht zich te houden aan de door de NHB voor-geschreven
kleding. In het algemeen bestaat deze uit een witte rok of broek met een NHB shirt.

Schiettechnisch Reglement Deel 1 – 25 meter 1 pijl

Versie september 2010
Pagina: 5

Bladdatum: 07-08-2015

Hoofdstuk 3: SOORTEN WEDSTRIJDEN en de ORGANISATIE daarvan
3.1

STATUS WEDSTRIJDEN

art.3.101
1. De wedstrijden worden onderscheiden in 2 soorten te weten:
a. Wedstrijden uit het officiële programma van de NHB, verder te noemen wedstrijden met A-status.
b. Overige wedstrijden, verder te noemen wedstrijden met B-status.
2. Ten aanzien van wedstrijden met A-status geldt het volgende:
a. De wedstrijden moeten voldoen aan voorwaarden die door de NHB worden gesteld.
b. De aard en inrichting van deze wedstrijden dienen in overeenstemming te zijn met de
desbetreffende discipline binnen de NHB.
c. De wedstrijden worden gehouden onder auspiciën van de Discipline Commissie 25m1p
d. Voor het houden van de wedstrijden is goedkeuring nodig van de Discipline Commissie 25m1p
e. De Discipline Commissie 25m1p beslist over datumafspraken voor de wedstrijden.
f. De wedstrijden worden vermeld in de officiële wedstrijdkalender van de NHB.
g. De wedstrijden zijn uitsluitend toegankelijk voor sporters welke zijn geregistreerd als lid van de
NHB of een Nederlandse bond, aangesloten bij FITA.
art.3.102
De NHB erkent buiten de competitiewedstrijden de volgende wedstrijdvormen:
 Wedstrijdprogramma voor aspiranten
 Veteranendag
 NHB-bekerronde
 Interland
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3.2

HET ORGANISEREN VAN HET SCHIETEN

art.3.201
Wedstrijden kunnen op 2 manieren geleid worden: middels geluidsignalen of middels tijdcontrole met
lichten.
1. De wedstrijdleider, of een door hem aangewezen vervanger, leidt de wedstrijd met het geven van
een geluidssignaal:
 Eén signaal betekent dat de wedstrijd of schietbeurt begint.
 Twee signalen betekenen dat de sporters naar de schijven mogen gaan om de punten te
noteren en de pijlen te halen.
 Een serie signalen betekent dat er niet meer mag worden geschoten.
2. Als het schieten wordt geleid door middel van lichten:
ROOD
De wedstrijdleider geeft 2 geluidssignalen voor de desbetreffende sporters om plaats
te nemen aan de schietlijn.
Na 15 seconden:
GROEN
Gelijktijdig een geluidssignaal voor de aanvang van de 45 seconden schiettijd.
Na 30 seconden:
GEEL
gedurende de laatste 15 seconden van de 45 seconden schiettijd.
ROOD
Dit betekent dat de tijdlimiet van 45 seconden is bereikt en dat het schieten moet
worden gestopt, ook indien de pijl nog niet is geschoten.
Gelijktijdig worden 2 geluidssignalen gegeven. De sporters moeten van de schietlijn
terugtreden. De volgende sporters kunnen hun plaats aan de schietlijn innemen en
wachten op het groene licht alvorens met schieten te beginnen.
Na de laatste schietbeurt gaat het licht op rood en worden er 3 geluidssignalen
gegeven als teken om zich naar de doelen te begeven om de scores vast te stellen en
te noteren.
3. Rayonkampioenschappen en Nederlandse Kampioenschappen zullen door middel van licht geleid
worden. Bij regiowedstrijden is dit wenselijk.
art.3.202
In geen enkel geval mag een pijl opnieuw worden geschoten.
art.3.203
Bij kampioenschappen worden de sporters of teams ingedeeld in volgorde van de behaalde resultaten
in de voorgaande wedstrijden. De hoogste op de eerste baan enz.
art.3.204
Bij wedstrijden in teamverband schieten alle leden van het team tijdens dezelfde schietbeurt en in
beginsel op dezelfde baan.
Indien de ruimte dit toelaat is het echter toegestaan dat de sporters over de banen worden verdeeld met
een minimum van drie sporters per baan.
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art.3.205
Alle wedstrijden worden voorafgegaan door vijf proefpijlen. Deze zijn niet verplicht en behoeven niet
te worden geschreven. Na eventuele pauzes of onderbrekingen zijn er geen proefpijlen toegestaan.
art.3.206
Indien, met uitzondering van competitiewedstrijden, een teamlid moet uitvallen wegens een dringende
reden, mag een reserve teamlid invallen (mits deze aan 6 van 7 competitie wedstrijden heeft
deelgenomen) na overleg met de scheidsrechter.
Het reserve teamlid dient bij het team aanwezig te zijn, wil hij gebruik maken van deze regeling.
art.3.207
Indien het reserve teamlid tijdens de wedstrijd moet invallen worden geen proefpijlen toegestaan. De
proefpijlen mogen tegelijk met het team worden geschoten voor aanvang van de wedstrijd.
art.3.208
De scores van het uitvallende- en invallende teamlid, worden geacht te zijn geschoten door één
persoon en blijven op naam staan van de uitvallende sporter.
art.3.209
Indien nodig kunnen er tijdens de competitie een of meer invallers in een team worden geplaatst. Een
invaller mag, ten opzichte van de uitvaller geen hoger persoonlijk gemiddelde hebben dan dat de
uitvaller.
art.3.210
Is voor een team geen reserve teamlid aanwezig, dan mag dit team bij uitvallers incompleet blijven
deelnemen aan de wedstrijd.
art.3.211
Bij onrechtmatig handelen inzake het uitvallen of invallen van een teamlid, wordt het volledige team
gediskwalificeerd.
art.3.212
Wanneer sporters of teams gelijk eindigen bij toewijzing voor een plaats op een kampioenschap, valt
de beslissing in het voordeel van de sporter of team met het hoogste resultaat in de laatste (voorlaatste
enz.) wedstrijd die meetelt voor de selectie.
art.3.213
Het startsignaal van een wedstrijd dient op tijd te worden gegeven.
De aanvangstijd van een wedstrijd dient door de organisator vooraf te worden bekendgemaakt.
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art.3.214
Zowel vijf minuten als twee minuten voorafgaand aan elk nieuw wedstrijdonderdeel moet met een
duidelijk hoorbaar signaal worden aangekondigd dat de wedstrijd wordt hervat.
art.3.215
Tijdens pauzes of onderbrekingen in wedstrijden mag niet worden geschoten op de daartoe
aangewezen wedstrijdbanen.
art.3.216
De zone tussen de schietlijn en de wachtlijn dient tijdens de wedstrijd te worden vrijgehouden.
Tijdens het schieten mogen alleen de sporter, de scheidsrechter en de wedstrijdleider zich in dat gebied
bevinden. De scheidsrechter kan hiervoor personen (b.v. persfotografen) ontheffing verlenen.
art.3.217
De sporter is verplicht zijn 'bewijs van registratie bij de NHB bij de inschrijving te tonen, voor
aanvang van de wedstrijd. Tevens dient bij B-wedstrijden het inschrijfgeld van de wedstrijd te zijn
voldaan.
De organisator is verantwoordelijk voor de controle van de registratiekaarten van de NHB.
Sporters die geen registratiebewijs kunnen tonen mogen niet aan een wedstrijd deelnemen.
art.3.218
Bij Rayon en Nederlandse teamkampioenschappen, bekerronden, en korpswedstrijden worden twee
neutrale schrijvers aangewezen, die de geschoten punten controleren en noteren.
Schutters van naastgelegen banen worden als neutrale schrijvers beschouwd.
Voor elk drietal banen geldt de volgende indeling:
 Baan 1 wordt gecontroleerd door de sporters van de banen 2 en 3,
 Baan 2 wordt gecontroleerd door de sporters van de banen 1 en 3,
 Baan 3 wordt gecontroleerd door de sporters van de banen 1 en 2.
Indien het totale aantal banen niet door drie deelbaar is, zal de puntennotering voor de overblijvende
banen worden geregeld in overleg met de wedstrijdleiding.
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Hoofdstuk 4: INRICHTING WEDSTRIJDACCOMMODATIES en (soorten)
BLAZOENEN
4.1

BLAZOENEN

art.4.101
Binnen de discipline 25m1p wordt een internationaal erkend blazoen gebruikt met een diameter van 60
cm.
a. Beschrijving.
Het blazoen is verdeeld in 5 concentrische kleurzones vanaf het centrum gezien naar buiten: geel,
rood, blauw, zwart en wit. (voor kleurenspecificaties zie FITA Constitution and Rules).
Iedere kleurzone is door een dunne lijn van maximaal 2 mm breed in twee gelijke zones verdeeld,
aldus ontstaan 10 zônes van gelijke breedte.
De breedte van elke scorende zône is; 60 cm blazoen: 3,0 cm, tolerantie ± 1 mm, diameter '10': Ø
6,0 cm, diameter 'kleine 10': Ø 3,0 cm.
De omsluitende lijn van de 'kleine 10' mag maximaal 1,5 mm zijn.
Alle reeds genoemde lijnen en de eventuele lijnen tussen de kleurzônes moeten zijn aangebracht
binnen het hoger tellende gebied.
Het centrum van het blazoen is gemerkt met een klein kruis waarvan de lijndikte niet meer mag
zijn dan 2 mm.
b. De tolerantie betreft de diameters van de afzonderlijke cirkels die de 10 zônes omsluiten, gemeten
vanuit het centrum van het blazoen.
c. De scoringswaarden van de 10 zônes lopen gerekend vanuit het centrum van 10 naar 1.
Voor de discipline 25m1p wordt de ‘kleine 10’ genoteerd als ‘X’; een misser wordt genoteerd als
'M'. Het aantal ‘kleine tienen’ kan doorslaggevend zijn bij gelijk eindigen.
De hoogst scorende zône voor de discipline compound is de ‘kleine tien’. Het resterende geel
geldt voor deze discipline als 9 punten.
d. De blazoenen mogen zijn gemaakt van papier, weefsel of ieder ander geschikt materiaal. Alle
blazoenen moeten wel gelijk zijn, van hetzelfde materiaal zijn vervaardigd en door de NHB zijn
goedgekeurd.
art.4.102
Voor de materiaalklasse Compound is een 5-rings 60cm centerblazoen toegestaan. Dit blazoen komt
overeen met het in art.4.101 beschreven blazoen op alle punten, behalve op het aantal scorende
zondes. Enkel scoringszones 10 tot en met 6 zijn op dit blazoen vertegenwoordigd.
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4.2

BAANINDELING

art.4.201
1. De baan van elk doel naar de schietlijn, zal zuiver haaks uitgezet moeten zijn. De tolerantie in de
lengte mag niet meer dan 10 cm bedragen.
2. Een wachtlijn moet zijn aangegeven op tenminste 1 meter achter de schietlijn. Tijdens het schieten
mag alleen de sporter zich voor de wachtlijn bevinden. Alle overige deelnemers bevinden zich met
hun uitrusting achter de wachtlijn.
3. Een lijn moet zijn aangegeven op 3 meter vóór de schietlijn.
4. De doelen mogen worden opgezet onder elke hoek tussen de verticaal en 15 graden met de
verticaal, maar een rij van doelen moet worden opgezet onder eenzelfde hoek. Ieder doel zal vanaf
links opvolgend worden genummerd.
5. a. Het centrum van de roos moet 130 cm boven de grond zijn. Een tolerantie van ± 2 cm is
toegestaan.
b. Indien gebruikt wordt gemaakt van 60cm centerblazoenen, dan mogen maximaal 2 blazoenen
boven elkaar worden gehangen. Het centrum van de beide rozen zal dan respectievelijk 145 cm en
115 cm boven de grond zijn. Een tolerantie van ± 2 cm is toegestaan. Maximaal 4 centerblazoenen
(1 voor elke schutter)_per baan zijn toegestaan.
6. De as van de baan moet op de schietlijn zijn aangegeven. Dit merkteken mag tot ten hoogste 1
meter voor de schietlijn zijn doorgetrokken.
7. Per baan dient per sporter tenminste 80 cm breedte beschikbaar te zijn.
8. Er dient voldoende gelijkmatig natuurlijk of kunstmatig licht te zijn dat de doelen verlicht. (zie
hiervoor Normen en Richtlijnen voor Handboogaccommodaties, 6.4 Verlichting)
4.3

BAANUITRUSTING

art.4.301
1. Doelen
a. De afmeting van de doelen, hetzij rond of vierkant, moet tenminste 65 cm zijn.
b. De doelen moeten goed windvast zijn opgesteld. Delen van de doelopstelling die schade aan de
pijlen kunnen veroorzaken, moeten worden afgeschermd.
c. De doelen moeten opvolgend van links naar rechts zijn genummerd.
De nummers moeten in het midden onder of boven het doel zijn geplaatst.
2. Geluidssignalen voor de tijdcontrole.
De wedstrijd wordt geleid met behulp van een fluit of enig ander geluidssignaal.
3. Op en in het vlak van het blazoen mogen geen bijzondere merktekens als richtpunt worden
aangebracht.
art 4.302
Ter controle van het piekgewicht van compoundbogen stelt de organisator een zgn. unster of een ander
daartoe geschikt middel ter beschikking van de scheidsrechter. Ingeval van twijfel is het
meetinstrument beschikbaar gesteld door de organisator bepalend.
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Hoofdstuk 5: ALGEMENE VEILIGHEIDSBEPALINGEN
5.1

VEILIGHEID

art. 5.101
1. De boog mag, met of zonder pijl, alleen worden uitgetrokken op de standplaats van de sporter
indien zich niemand in de onveilige zone bevindt. Tijdens het uittrekken en lossen dient steeds op
het blazoen te worden gericht om te voorkomen dat de pijl buiten de veiligheidszone terecht komt
als deze te vroeg of per ongeluk wordt losgelaten.
2. Indien een sporter na een waarschuwing van de wedstrijdleiding aan deze veiligheidseis geen
gevolg geeft, leidt dit onherroepelijk tot uitsluiting van verdere deelname aan de wedstrijd of
training.
3. Als een sporter zijn boog trekt voor of tussen de voor het schieten bestemde tijden en met opzet of
per ongeluk een pijl schiet of laat gaan, zal deze pijl worden geteld als een scorende pijl van de
eerstvolgende schietbeurt en zal worden genoteerd als een misser.
4. Als er wordt geschoten mogen zich alleen die sporters aan de schietlijn bevinden wiens beurt het
is om te schieten. Alle andere sporters moeten zich met hun materiaal achter de wachtlijn
bevinden. Als een sporter zijn pijl geschoten heeft moet hij zich terstond achter de wachtlijn
begeven.
5. Geen sporter mag het materiaal van een andere sporter zonder diens toestemming aanraken.
Ernstige gevallen kunnen leiden tot het nemen van strafmaatregelen.
6. Sporters mogen de boogarm niet heffen voordat het signaal om met schieten te beginnen is
gegeven.
7. Tussen de sporters en de doelen mag zich niets bevinden dat gevaar of hinder kan veroorzaken.
art.5.102
De inrichting van het wedstrijdterrein moet voldoen aan de bepalingen van de Regelgeving Veiligheid
Handboogbanen, uitgave NHB 2 oktober 1998.
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Hoofdstuk 6: WEDSTRIJDREGLEMENT, LEIDING EN ARBITRAGE
6.1

HET SCHIETEN EN SCOREN

6.10

HET SCHIETEN

art.6.101
1. Uitgezonderd zij, die permanent gehandicapt zijn, moeten alle sporters - zonder steun - staande
schieten, met één voet aan elke kant van de schietlijn, of met beide voeten op de schietlijn.
2. Een pijl zal worden beschouwd niet te zijn geschoten indien:
a. De pijl van de boog valt of wanneer het schot is mislukt, vooropgesteld, dat een deel van de
pijlschacht ligt binnen de zone tussen de schietlijn en de 3-meterlijn daarvoor. Dit geldt niet voor
pijlen welke zijn teruggekaatst uit het doelgebied.
b. Het doel of de doelplaat omvalt (ondanks dat één en ander tot genoegdoening van de
scheidsrechters was vastgezet). De scheidsrechters zullen die maatregelen nemen die zij nodig
achten met betrekking tot het nog te schieten aantal pijlen en de benodigde extra tijd ter
beschikking stellen. Als de doelplaat alleen naar beneden glijdt wordt het geheel aan de
scheidsrechters overgelaten welke actie zal worden ondernomen.
3. Terwijl een sporter aan de schietlijn staat, mag hij verbale informatie ontvangen van de
teamleiding. Het verstrekken van informatie mag niet storend zijn voor de andere deelnemers.
4. Er wordt uitsluitend in één en dezelfde richting geschoten.
5. In het geval dat een sporter een pijl achterlaat op de grond in de buurt van het doel mag hij een
andere gebruiken mits de scheidsrechter van tevoren hierover is geïnformeerd.
6. Wanneer een sporter zich aan de schietlijn bevindt, mag hij, behalve voor het opheffen of doen
opheffen van een onveilige situatie, van niemand op enigerlei hulp of informatie ontvangen. De
sporter mag tenzij met toestemming van de scheidsrechter, de schietlijn niet verlaten alvorens hij
zijn pijl heeft geschoten. Wordt deze bepaling overtreden dan wordt als sanctie een misser
genoteerd.
7. Indien een sporter de schietlijn wilt verlaten wegens materiaalpech, dient hij dit kenbaar te maken
door middel van hand opsteken, waarna de scheidsrechter of wedstrijdleider hem toestemming
geeft zijn materiaal te repareren.
art.6.102
Een schutter mag per schot slechts 2 keer het richten onderbreken. Onderbreekt een schutter voor de
derde keer het richten, dan dient hij de schietlijn te verlaten en wordt een misser genoteerd.
Wordt naar het oordeel van de scheidsrechter de wedstrijd opgehouden door het onderbreken van het
richten, het te laat aan de schietlijn verschijnen of andere vertragende oorzaken, dan is de
scheidsrechter bevoegd een tijdslimiet van totaal 45 seconden op te leggen aan de desbetreffende
sporter. De sporter is verplicht zich binnen 15 seconden naar de schietlijn te begeven en binnen de
gestelde tijdslimiet te schieten.
Bij overschrijding van de tijdslimiet wordt voor de desbetreffende pijl een misser genoteerd.
De tijdslimiet gaat in en wordt opgeheven, nadat de scheidsrechter de desbetreffende sporter hiervan
in kennis heeft gesteld. Hiervan zal een aantekening worden gemaakt op de puntenlijst.
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art.6.103
Indien een sporter een wedstrijd van enig type staakt is hij verplicht dit mede te delen aan de
wedstrijdleider c.q. scheidsrechter.
De sporter of het team waarvan hij deel uitmaakt wordt geacht te hebben deelgenomen aan de
wedstrijd. Het is ter beoordeling van de scheidsrechter of de sporter in een later stadium alsnog weer
aan de wedstrijd mag deelnemen. Er is geen recht op inhalen van de reeds verschoten pijlen.
art.6.104
Sporters die op enigerlei wijze door een al dan niet permanente handicap worden gehinderd bij het
schieten, kunnen voor het gebruik van hulpmiddelen ontheffing aanvragen bij het bondsbureau.
art.6.105
Het is niet toegestaan bij de wedstrijd materiaal te gebruiken dat niet tevoren door de scheidsrechter is
gecontroleerd. Indien veranderingen of toevoegingen aan de uitrusting noodzakelijk worden, is de
desbetreffende sporter verplicht alle veranderingen ter goedkeuring aan een scheidsrechter voor te
leggen. Overtreding van deze regel kan tot diskwalificatie leiden. Sporters welke tijdens de wedstrijd
met niet-reglementair materiaal worden aangetroffen, worden gediskwalificeerd.
art. 6.106
Een defect aan materiaal moet worden gemeld aan de scheidsrechter. Onder een defect wordt in dit
verband verstaan een zodanige beschadiging aan de uitrusting van de schutter, dat zonder herstel of
vervanging daarvan niet verder aan de wedstrijd kan worden deelgenomen. Onder uitrusting wordt
verstaan de boog, de pijlen en alle daarbij reglementair geoorloofde onderdelen.
De scheidsrechter is bevoegd het defect binnen een door hem bepaalde en aan de sporter bekend
gemaakte tijdslimiet met een maximum van 15 minuten te laten herstellen.
Herstel van het materiaal mag de wedstrijd niet langer dan 15 minuten ophouden.
De eventuele inhaalpijlen worden direct aansluitend aan de serie nageschoten.
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6.11

HET SCOREN

art.6.111
1. De pijlen, noch het doel mogen worden aangeraakt voordat alle scores zijn genoteerd.
2. Een pijl zal worden gewaardeerd naar de plaats waar de schacht het blazoen raakt.
3. Als de schacht van een pijl twee kleuren raakt, of de lijn tussen twee zônes, dan telt deze pijl voor
de hoger gelegen score.
Als een deel van het blazoen ontbreekt, inclusief de scheidingslijn of het deel waar twee kleuren
elkaar zouden raken, dan moet de denkbeeldig doorgetrokken lijn de waarde van de pijl bepalen.
4. Een pijl die het doel raakt, maar daaruit terugkaatst, zal worden geteld overeenkomstig zijn inslag
vooropgesteld, dat de inslag kan worden vastgesteld.
5. Een pijl:
a. die het doel treft en vervolgens los blijft hangen zal de sporter(s) op dat doel verplichten de
begonnen serie te staken. Pas nadat het doel weer is vrijgegeven en de reeds verschoten pijlen zijn
geteld, wordt de serie voltooid.
b. die een andere pijl raakt en daarin blijft steken, zal tellen overeenkomstig de getroffen pijl.
c. die eerst een andere pijl raakt, daarna afbuigt en het blazoen treft, dient te worden geteld
overeenkomstig zijn plaats in het blazoen.
d. die een andere pijl treft en daaruit terugkaatst, zal tellen overeenkomstig de geraakte pijl, indien
deze vast te stellen is.
e. die een ander doel treft dan dat waarop de sporter diende te schieten, zal niet worden geteld.
6. Het is geoorloofd dat een sporter een andere sporter op zijn doel of een teamleider machtigt om de
pijlen te tellen en op te halen, vooropgesteld dat de betrokken sporter niet mee naar het doel loopt.
7. De wedstrijdleider moet er op toezien dat na het tellen geen pijlen in de schijven achterblijven
voordat het schieten wordt hervat. Indien dit onvoorzien toch gebeurt zal het schieten daarvoor
niet worden onderbroken. Een sporter mag deze serie met andere pijlen schieten, of het
achtergebleven aantal pijlen ophalen nadat het schieten op de desbetreffende afstand is gesloten.
In zulke omstandigheden zal een scheidsrechter deelnemen aan het tellen van deze serie, om er
zeker van te zijn dat de tellende pijlen worden vergeleken met de scorelijst van de betrokken
sporter, voordat enige pijl uit het doel wordt getrokken.
8. Scorelijsten moeten door de teller en de sporter worden getekend, als bewijs dat de sporter
akkoord gaat met de notering van iedere pijl. Als de teller tevens deelnemer aan de verschieting is,
dan zal zijn scorelijstje moeten worden getekend door één van de andere sporters op dat doel.
9. De organisator moet, na beëindiging van het toernooi, het totaal publiceren van zowel de
persoonlijke als de teamresultaten.
Verder zal hij een uitgewerkte uitslag per categorie, binnen twee weken na afloop van het toernooi
aan het Bondsbureau van de NHB zenden, alsook naar de verenigingen waarvan sporters hebben
deelgenomen.
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art.6.112
Per baan moeten sporters van tenminste twee verschillende verenigingen betrokken zijn bij het
opnemen van de score. Indien dit niet meer is gewaarborgd door uitval van één of meerdere sporters of
teams dan dient de controle op de score door sporters van een naburige baan te geschieden. De
verplichting tot regeling door onderling overleg rust daarbij op de betrokken sporters zelf.
art.6.113
1. Tellers of sporters die vragen hebben over de waarde van een pijl zullen voor het trekken van de
pijlen eerst de scheidsrechter moeten raadplegen. De beslissing van de scheidsrechter is bindend.
2. Een vergissing op een puntenlijst die wordt ontdekt voordat de pijlen zijn getrokken kan worden
gecorrigeerd, maar de correctie dient te zijn aangebracht en geparafeerd door de scheidsrechter of
diens vervanger voordat de pijlen zijn getrokken. Alle andere geschillen betreffende
aantekeningen op de puntenlijst moeten worden voorgelegd aan een scheidsrechter of diens
vervanger.
3. Indien een blazoen meer dan onredelijk beschadigd is, of uit model geraakt, of indien er een
andere klacht is met betrekking tot de baanuitrusting, kan de betrokken sporter of zijn teamleider
een beroep doen op de scheidsrechters of diens vervanger om de fout te laten herstellen.
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6.12

BIJ GELIJK EINDIGEN

art.6.121
1. In het geval, dat met een gelijk aantal punten wordt geëindigd zal, de rangvolgorde als volgt
worden bepaald:
a. Voor personen recurve, barebow, instinctive bow en longbow :
 eerst het hoogste aantal tienen,
 indien dit ook gelijk is, het hoogste aantal negens,
 indien ook dit gelijk is dan zullen deze sporters als "gelijk geëindigd" worden aangemerkt tenzij
het een Nederlandse Kampioenschap in de hoogste klasse betreft en om podiumplaatsen gaat.
Wanneer twee of meer schutters in de hoogste klasse gelijk eindigen in de strijd om de eerste,
tweede of derde plaats, dan worden eerst tienen geteld, dan negens. Indien er dan nog steeds een
gelijke stand is,vindt er een shoot-off plaats van maximaal 5 pijlen waarbij de vijfde pijl
beslissend is door close-to-center.
b. Compound.
 eerst het hoogst aantal kleine tienen,
 indien dit ook gelijk is het hoogste aantal negens,
 indien dit ook gelijk is dan zullen deze sporters als "gelijk geëindigd" worden aangemerkt tenzij
het een Nederlandse Kampioenschap in de hoogste klasse betreft en om podiumplaatsen gaat.
Wanneer twee of meer schutters in de hoogste klasse gelijk eindigen in de strijd om de eerste,
tweede of derde plaats, dan worden eerst tienen geteld, dan negens. Indien er dan nog steeds een
gelijke stand is,vindt er een shoot-off plaats van maximaal 5 pijlen waarbij de vijfde pijl
beslissend is door close-to-center..
2. Voor teams:
• eerst het team met de sporter die het hoogste aantal punten (persoonlijk) behaalde, als dit gelijk is,
• het team waarvan de tweede sporter de hoogste score bereikte,
• indien ook dit gelijk is dan zullen deze teams als "gelijk geëindigd" worden aangemerkt.

Schiettechnisch Reglement Deel 1 – 25 meter 1 pijl

Versie september 2010
Pagina: 18

Schiettechnisch Reglement Deel 1 – 25 meter 1 pijl

Versie september 2010
Pagina: 19

Bladdatum: 30-09-2010

Hoofdstuk 7: BONDSCOMPETITIE
7.1

ALGEMEEN

art.7.101
De Regio’s dienen een competitie te organiseren welke wordt gehouden vanaf week 37 in het ene jaar
tot en met week 12 in het daaropvolgend jaar.
Vóór 31 maart na afloop van de competitie dient de volledige uitslag op de door de NHB
voorgeschreven wijze bij de desbetreffende Rayonbestuurder te zijn.
Aansluitend op de competitie worden Rayonkampioenschappen gehouden en wordt het Nederlands
Kampioenschap georganiseerd.
art.7.102
De competitie dient te worden geschoten in een door de Regio vast te stellen rooster, waarbij de
competitieweek loopt van maandag tot en met zondag en afgerond moet zijn binnen de in artikel 7.101
gestelde termijn.
De Regio’s zijn echter vrij zelf een schema te hanteren, Iedere Regio moet waarborgen dat elke sporter
aan de discipline 25m1p kan deelnemen.
Indien een Regio niet onderling tot overeenstemming komt over het wedstrijdschema dan is het
wedstrijdschema van de NHB bindend.
art.7.103
De competitie, zowel team als individueel, wordt gehouden op de volgende afstand / blazoen:
a. 25 meter op een 60cm blazoen
b. De competitie wordt gehouden op een (semi-)overdekte accommodatie.
Compoundschutters schieten RK’s en NK’s/BK’s op een 5-rings 60cm Centerblazoen. Deze blazoenen
kunnen in onderling overleg ook worden ingezet tijdens competitiewedstrijden in de regio.
art.7.104
De competitiewedstrijden, zowel teams als individueel gaan over 25 pijlen, één pijlsysteem.
De wedstrijden worden verschoten volgens de regels zoals omschreven in hoofdstuk 6.
art.7.105
Een sporter mag per competitieronde slechts voor één team per discipline uitkomen. Bij verzette
wedstrijden blijft deze regel onverkort van kracht bezien vanuit het oorspronkelijke
wedstrijdprogramma.
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art.7.106
Sporters en teams zijn slechts gerechtigd aan de competitie deel te nemen indien teams,
teamsamenstellingen en overige sporters per vereniging voor 15 augustus bij de Regio zijn aangemeld
door middel van het standaard aanmeldingsformulier. Sporters moeten voor 15 juli geregistreerd zijn
als NHB-lid.
art.7.107
Indien een vereniging een Aspirant in een team wil opstellen, dan dient hiervoor bij de desbetreffende
disciplinebestuurder van de Regio voorafgaande aan de uiterste inschrijfdatum ontheffing te worden
aangevraagd. Aspiranten dienen in teamwedstrijden te schieten op 25 meter.
art.7.108
De sporters schieten de competitie in de leeftijdscategorieën zoals vermeld in artikel 1.102.2.
De leeftijd op 1 januari volgend op de start van de competitie is bepalend. De gehele competitie
alsmede de aansluitende Rayon en Nederlandse kampioenschappen worden in dezelfde
leeftijdscategorie afgewerkt.
art.7.109
Bij de teamwedstrijden wordt het standaard wedstrijdformulier ingevuld en ondertekend door de beide
aanvoerders, alsook door de aangestelde wedstrijdleider.
art.7.110
1. Binnen drie dagen na elke competitieweek zorgt de organiserende vereniging ervoor dat de
volledige uitslagen en de wedstrijdformulieren bij de verantwoordelijke functionaris van het
Regiobestuur zijn.
2. Binnen 1 week na de competitieronde zendt het regiobestuur een complete uitslag van de
competitieronde naar de Rayonbestuurder 25m1p.
art.7.111
Indien wordt geconstateerd dat de competitiewedstrijd(en) niet volgens de geldende regels worden
gehouden, is de desbetreffende disciplinebestuurder van de Regio respectievelijk de desbetreffende
disciplinecommissie bevoegd om één of meerdere sanctiemaatregelen te nemen.
Deze bestaan uit:
 het ongeldig verklaren van de wedstrijd en het overschieten daarvan,
 het in mindering brengen van wedstrijdpunten.
art.7.112
Indien beoogde tegenstanders die voor enige competitiewedstrijd af willen wijken van het geldende
wedstrijdprogramma van de Regio, en in onderling overleg niet tot overeenstemming kunnen komen
over een nieuwe datum dan is op verzoek, met kennisgeving van de reden tot afwijken, van minimaal
een van de partijen de betreffende disciplinebestuurder van de Regio bevoegd na overleg dwingend
een nieuwe datum op te leggen aan beide partijen.
art.7.113
Sporters schieten de gehele competitie alsmede de aansluitende Rayon en Nederlandse/
Bondskampioenschappen in dezelfde klasse.
art.7.114
Sporters worden automatisch ingedeeld op basis van hun gemiddelde uit de achterliggende competitie.
Hebben sporters geen gemiddelde uit de achterliggende competitie dan worden zij na drie
competitiewedstrijden ingedeeld in de klasse waartoe ze op basis van hun actuele gemiddelde behoren.
Sporters hebben de mogelijkheid om zich in te schrijven in een hogere klasse dan waartoe ze op basis
van hun gemiddelde behoren. Een dergelijk verzoek dient voorafgaand aan de competitie schriftelijk te
worden ingediend bij de Regiocompetitieleider.
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art. 7.115
Regiocompetitieleiders zijn voor de uitslagenverwerking van de Regiocompetitie verplicht gebruik te
maken van het NHB Scoreprogramma.
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7.2

TEAMCOMPETITIE

art.7.201
De teams bestaan uit maximaal zes leden.
art.7.202
Per Regio kan voor het samenstellen van de teams tijdens de competitie gekozen worden uit twee
modellen:
1. Teams worden vastgesteld op basis van het voortschrijdend gemiddelde, de samenstelling van de
teams wordt per competitieronde bepaald door het behaalde resultaat in de voorafgaande
competitieronde(s)
2. De samenstelling van de teams is vast gedurende de hele competitie. (zie voor omschrijving
competitie art. 7.203).
Indien nodig kunnen er tijdens de competitie een of meer invallers in een team worden geplaatst. Een
invaller mag, ten opzichte van de uitvaller, aan het begin van de competitie geen hoger persoonlijk
gemiddelde hebben dan dat de uitvaller toen had.
art.7.203
De competitie bestaat uit:
 de Regiocompetitie, vervolgens
 de Rayonkampioenschappen en daarna
 de Nederlandse/ Bondskampioenschappen.
Alleen indien het aantal teams in een groep kleiner is dan acht, dient het Regiobestuur er voor te
zorgen dat de desbetreffende teamleden het aantal van zeven wedstrijden kan volmaken.
Per Regio bestaat de keuze uit drie modellen
a. een competitie van uit- en thuiswedstrijden met een directe tegenstander op de locatie van de thuis
schietende vereniging.
b. een competitie met een directe tegenstander op de door het Regiobestuur vastgestelde locaties.
c. het toerekenen van team tegen team resultaten aan het eind van elke competitie-ronde.
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art.7.204
Ongeacht de keuze voor modellen worden voor de competitie de teams recurve ingedeeld in de
volgende klassen:
Ere, A, B, C en D
De klassenindeling komt als volgt tot stand:
Na de competitie wordt een klassenindeling opgemaakt door eerst van alle individuele resultaten van
de Regiocompetitie van die discipline volgens de verenigingsrangorden teams te hebben gemaakt. Het
totale landelijke volume aan teams wordt dan in 5 gelijke groepen van teams verdeeld. De boven- en
ondergrens in punten van een groep bepaalt de boven- en ondergrens van een klasse. De groep teams
met de hoogste score wordt Ere-klasse genoemd, de daaronder volgende groep A. klasse enzovoorts.
De klassentoekenning aan een team gebeurt als volgt:
Voor personen die geen individueel gemiddelde hebben uit de achterliggende competitie wordt door
de competitieleider van de Regio in overleg met de vereniging een te verwachten gemiddelde
vastgelegd.
Van de teams die de vereniging voor de nieuwe competitie opgeeft, worden de individuele
gemiddelden uit de achterliggende competitie van de hoogste 5 van de 6 teamleden samengesteld (zie
art. 7.304). Het resultaat wordt vermenigvuldigd met 25, en het resultaat daarvan daarna vergeleken
met de klassenindeling van teams zoals hierboven is beschreven. Aan de hand van de vergelijking
wordt dan de klassenindeling van een team vastgelegd.
Aan de hand van de verenigingsopgaven stelt de Regio klassen samen met daarin maximaal 8 teams
per poule in die klasse.
Voor compound, barebow, Instinctive bow en longbow wordt per materiaalklasse één teamklasse
ingericht.
art.7.205
Er kunnen meerdere teams van een vereniging in een klasse deelnemen.
art.7.206
De teamresultaten worden vastgesteld door de hoogste scores van vijf van de zes teamleden.
Indien een team onvolledig is, wordt voor de ontbrekende sporters nul punten genoteerd.
art.7.207
Per gewonnen wedstrijd worden wedstrijdpunten toegekend. Staan er aan het eind van de competitie
twee of meerdere teams gelijk in wedstrijdpunten binnen één poule, dan is de totaalscore van de teams
binnen die poule beslissend.
art.7.208
In alle klassen wordt een Rayonkampioenschap georganiseerd. Zie hiervoor hoofdstuk 9 van dit
reglement.
art. 7.209
Indien de competitie wordt ingedeeld met meerdere poules per klasse volgt na de poulewedstrijden een
beslissingswedstrijd ter bepaling van de Regiokampioen per klasse.
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7.3

INDIVIDUELE COMPETITIE

art.7.301
Het Regiobestuur dient ervoor zorg te dragen dat voor de individuele sporter zeven
competitiewedstrijden worden georganiseerd. Deze wedstrijden mogen over verschillende locaties
worden verspreid. Wel dienen de wedstrijden voorafgaand aan de competitie te worden vastgesteld.
art.7.302
Indien de beschikbare ruimte dit toelaat kunnen individuele sporters hun wedstrijden gelijktijdig met
een teamwedstrijd meeschieten.
art.7.303
De individuele scores behaald in de teamwedstrijden tellen ook mee voor het individuele klassement.
art.7.304
Voor de individuele klassering gelden de zes hoogste scores uit de achterliggende competitie.
art.7.305
De indeling per categorie voor deelname aan de Regiocompetitie geschiedt op landelijk niveau. Het
gemiddelde volgens art.7.304 is hiervoor bepalend. Mannen en vrouwen worden hierbij
samengevoegd, evenals Senioren, Masters en Veteranen.
Voor recurve vindt een onderverdeling plaats in klasse 1 t/m 6.
Voor compound vindt een onderverdeling plaats in klasse 1 t/m 2.
Voor barebow wordt één klasse ingericht.
Voor Instinctieve Bow wordt één klasse ingericht.
Voor Longbow wordt één klasse ingericht.
art.7.306
Bij de jeugd (Cadetten en Junioren) is de categorie-indeling als volgt:
 Cadetten Recurve klasse 1 t/m 2.
 Cadetten Compound klasse 1/m 2.
 Junioren Recurve klasse 1 t/m 2
 Junioren Compound klasse 1 t/m 2
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art.7.307
Voor de toekenning van prijzen wordt de volgende verdeling aanbevolen:
1- 4 deelnemers:
1 prijs,
5 - 8 deelnemers:
2 prijzen,
9 of meer deelnemers:
3 prijzen.
art.7.308
Aan het eind van de competitie vindt met inachtneming van art. 9.102 een Rayonkampioenschap in de
diverse klassen per categorie plaats (cadetten, junioren en senioren).
Alleen via dit Rayonkampioenschap kan men zich plaatsen voor het Nederlands Kampioenschap.
Voor de selectie voor de Nederlandse Kampioenschappen wordt verwezen naar hoofdstuk 9 van dit
reglement.
7.4

ASPIRANTEN

art.7.401
Binnen elke Regio dient een programma te worden gehouden voor aspiranten. Aspiranten zijn
ingedeeld in twee leeftijdsgroepen nl.:
 Aspiranten t/m 10; zij die in het huidige kalenderjaar hun 11de verjaardag vieren en jonger;
 Aspiranten t/m 12; zij die in het huidige kalenderjaar hun 13e verjaardag vieren en jonger.
Voor de indeling in leeftijdsklassen (categorieën) wordt uitgegaan van de leeftijdsklasse die geldt op 1
januari volgend op de start van de competitie. Voor de indelingen in leeftijdsklassen zal het jaar dat
start op 1 januari volgend op de competitie beschouwd worden als ‘het huidige jaar’.
a. Aspiranten schieten hetzelfde aantal wedstrijden als de senioren, alleen individueel.
b. Er wordt geschoten op 18 meter op een 60 cm blazoen.
c. Aspiranten worden niet ingedeeld in klassen en mogen m.u.v. het gestelde in artikel 7.108 niet
deelnemen aan de seniorencompetitie.
d. Voor deelname aan Rayonkampioenschap en het Nederlands Kampioenschap gelden geen
limieten.
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Hoofdstuk 8: OVERIGE NHB-WEDSTRIJDEN (en interlands)
8.1

VETERANENDAG

art.8.101
Voor sporters van 50 jaar en ouder wordt jaarlijks een veteranendag georganiseerd.
Gerechtigd tot deelname zijn alle bij de NHB geregistreerde leden die op de dag van de wedstrijd 50
jaar of ouder zijn.
Er wordt geschoten in zeven leeftijdsgroepen, te weten:
50 t/m 54, 55 t/m 59 jaar, 60 t/m 64 jaar, 65 t/m 69 jaar, 70 t/m 74 jaar, 75 t/m 79 jaar en 80 jaar en
ouder.
Het aantal pijlen bedraagt 1 x 25 pijlen per sporter, voorafgegaan door 5 proefpijlen. Na 10 tellende
pijlen is er een pauze.
8.2

DE NHB-BEKER

art.8.201
De NHB bekerwedstrijden voor verenigingsteams worden gehouden in de periode oktober tot april.
De voorronde en eerste ronde onder auspiciën van de Regio Competitie Leider
De tweede ronde onder auspiciën van de Rayonbesturen.
De finale onder auspiciën van de Discipline Commissie 25m1p
art.8.202
Er is een NHB-beker voor Recurveteams en een NHB-beker voor Compoundteams.
art.8.203
Gerechtigd tot deelname zijn:
a. In de voorronde: alle verenigingen met één team die vóór 15 augustus zijn ingeschreven via de
RCL.
b. In de eerste ronde/ Regiofase: per Regio de 8 hoogste teams uit de voorronde; 1 team per
vereniging. In totaal 16 x 8 teams.
c. In de tweede ronde/ Rayonfase; per Regio de 2 hoogste teams uit de eerste ronde, totaal 4 x 8
teams.
e. In de landelijke finale; per Rayon de 2 hoogste teams uit de tweede ronde, totaal 1 x 8 teams.
art.8.204
a. De voorronde wordt op minimaal één accommodatie in de Regio gehouden. Indien er meer dan
één accommodatie wordt gebruikt, dan dient op dezelfde dag en op hetzelfde tijdstip te worden
geschoten.
b. De eerste ronde wordt gehouden op een gepaste accommodatie in elke Regio.
c. De tweede ronde wordt gehouden op een accommodatie in elk Rayon.
d. De finale wordt gehouden op een daarvoor door de disciplinecommissie aangewezen
accommodatie, waarvan aanvraag uiterlijk 1 mei in jaar voorafgaand aan deze finale via
gebruikelijke formulieren bij het bondsbureau.
art.8.205
a. De voorronde wordt gehouden over 1 x 25 pijlen per sporter, 100 pijlen per team. Verenigingen
zijn vrij in het samenstellen van de teams.
b. De eerste ronde, tweede ronde en finale worden gehouden volgens matches over 5 x 1 pijl per
sporter, 20 pijlen per team. De 8 teams schieten allen één match tegen elkaar.
Een match bestaat uit 5 games.
In elk game schiet het team 4 pijlen; d.w.z. per sporter 1 pijl.
Schiettechnisch Reglement Deel 1 – 25 meter 1 pijl

Versie september 2010
Pagina: 27

Bladdatum: 28-10-2015
Per game wordt de totaalscore van een team vergeleken met de totaalscore van de tegenstander.
Bij ongelijke totaalscore krijgt het team met de hoogste totaalscore 2 gamepunten, het team dat
verliest 0 gamepunten. Bij een gelijke totaalscore krijgt ieder team 1 gamepunt.
De gamepunten van een team worden gedurende een match bij elkaar geteld en vergeleken
met de gamepunten van de tegenstander; het team dat aan het einde van de match (5 games) de
meeste gamepunten heeft, krijgt 2 matchpunten.
Indien de 2 teams evenveel gamepunten hebben, krijgen beiden 1 matchpunt.
De nummers 1 en 2 plaatsen zich voor de volgende ronde.
De nummer 1 tijdens de finale, wint de NHB-beker.
b. Voor- of naschieten door leden van een team of door het gehele team is niet toegestaan.
c. Indien tijdens de Regio- of Rayon ronde of tijdens de Finale meerdere teams met gelijke score
eindigen op de plaats die recht geeft op kwalificatie voor de volgende ronde wordt ter bepaling
van de rangvolgorde een shoot-off gehouden, waaraan alle teamleden deelnemen. I n de shoot-off
schieten alle teamleden één pijl. De teamscore bepaalt welk team de winnaar is. Is de teamscore
gelijk dan wint het team van de sporter die het “closest to center” geschoten heeft.
art. 8.206
Voor de winnaar van de NHB-beker Recurve is er één beker en zijn er 4 gouden medailles
Voor de nummer 2 van de NHB-beker Recurve zijn er 4 zilveren medailles
Voor de nummer 3 van de NHB-beker Recurve zijn er 4 bronzen medailles
Voor de winnaar van de NHB-beker Compound is er één beker en zijn er 4 gouden medailles
Voor de nummer 2 van de NHB-beker Compound zijn er 4 zilveren medailles
Voor de nummer 3 van de NHB-beker Compound zijn er 4 bronzen medailles

8.3 INTERLANDS
art.8.301
Voor deelname aan de interlandontmoetingen worden uitgenodigd:
Van de Nederlandse kampioenschappen in de categorieën:
 Dames: de 4 hoogst eindigenden
 Heren: de 12 hoogst eindigenden
 Masters; de 4 hoogst eindigenden
 Veteranen: de 4 hoogst eindigenden
 Junioren J/M: de 4 hoogst eindigenden.
 Compound: de 4 hoogst eindigenden
art.8.302
De technische uitvoering van de interlandontmoetingen zijn per protocol geregeld.
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Hoofdstuk 9: RAYON EN NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN
9.1

ALGEMEEN

art.9.101
Bij de organisatie van enig Regio of Rayonkampioenschap berust het wedstrijdsecretariaat bij resp. het
Regio of Rayonbestuur. Bij een Nederlands- / Bondskampioenschap berust het wedstrijdsecretariaat
bij de disciplinecommissie. De organiserende vereniging kan hierbij om ondersteuning worden
gevraagd.
art.9.102
Er dient, met uitzondering van het Rayon- en Nederlands kampioenschap aspiranten, een minimale
bezetting van vier sporters of teams aanwezig te zijn om enig NHB kampioenschap in de
desbetreffende categorie te organiseren. Bij minder dan vier deelnemers worden deze sporters in de
hogere klasse ingedeeld.
art.9.103
Bij een minimum aantal deelnemers van vijf sporters of teams zullen er bij de Nederlandse
Kampioenschappen voor elke categorie drie prijzen beschikbaar zijn.
Aan elke Nederlands kampioen zal een oorkonde worden verstrekt.
art.9.104
Sporters die zijn uitgenodigd voor deelname aan een Rayon of Nederlands kampioenschap en zich niet
(tijdig) afmelden, worden het volgend jaar uitgesloten van deelname aan enig kampioenschap.
art.9.105
Een sporter zowel individueel als uitkomend voor een team is gerechtigd tot deelname aan een Rayon
en Nederlands kampioenschap indien hij minimaal aan zes competitiewedstrijden heeft deelgenomen.
art.9.106
Het Nederlands kampioensschap bestaat uit 2 x 25 pijlen per sporter, voorafgegaan door 5 proefpijlen.
Bij gelijk eindigen van sporters zie art 6 121
9.2

RAYONKAMPIOENSCHAPPEN VERENIGINGSTEAMS

art.9.201
Het Rayonkampioenschap per klasse wordt in de vier Rayons op gelijke datum in de maand april / mei
gehouden onder auspiciën van het Rayonbestuur.
Afwijken van de gemeenschappelijke datum is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de
Discipline Commissie 25m1p
art.9.202
De Rayonkampioenschappen worden per klasse verschoten over een wedstrijd van 2 x 25 pijlen per
sporter, voorafgegaan door 5 proefpijlen.
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art.9.203
Voor dit kampioenschap plaatsen zich per Regio de Regiokampioen, aangevuld met de in de
competitie hoogst geëindigde teams per Regio. Minimum deelname 8 teams.
Maximum deelname ter beslissing van het Rayon bestuur
art.9.204
De Rayonkampioenschappen in de diverse klassen mogen gelijktijdig op één locatie worden
gehouden.
art.9.205
De samenstelling van de teams voor het Rayonkampioenschap wordt gebaseerd op het vóór aanvang
van de competitie gekozen competitiemodel.
Indien een team onvolledig raakt vóór of tijdens het kampioenschap, is het gerechtigd een sporter uit
een ander team op te stellen, vooropgesteld, dat wordt voldaan aan de invallersbepaling, genoemd in
art.3.209.
9.3

RAYONKAMPIOENSCHAPPEN INDIVIDUEEL

art.9.301
Het Rayonkampioenschap wordt in de vier Rayons op gelijke datum in de maand april/mei gehouden
onder auspiciën van het Rayonbestuur.
Afwijken van de gemeenschappelijke datum is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de
Discipline Commissie 25m1p
art.9.302
Het Rayonkampioenschap wordt gehouden in dezelfde klassen als vernoemd in art. 7.305 en art. 7.306
Voor dit kampioenschap plaatsen zich per Regio de Regiokampioen, aangevuld met de in de
competitie hoogst geëindigde sporters per Rayon. Deelname kan met betrekking tot het aantal
deelnemers worden gelimiteerd door het Rayonbestuur.
art.9.303
Het Rayonkampioenschap wordt gehouden over 2 x 25 pijlen per sporter, voorafgegaan door 5
proefpijlen.
art.9.304
Het Rayonkampioenschap aspiranten wordt gehouden in 2 groepen voor de volgende categorieën (zie
art.7.401):
 Aspiranten t/m 10;
 Aspiranten t/m 12.
Deelname vindt plaats op basis van vrijwillige inschrijving. Het aantal plaatsen kan gelimiteerd zijn,
afhankelijk van de mogelijkheden op de accommodatie
Er zijn aparte prijzen voor jongens en meisjes.
Het kampioenschap wordt gehouden over 25 pijlen 60 cm blazoen op 18 meter.
Bij gelijk eindigen van sporters zie art 6.121
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9.4

NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN VERENIGINGSTEAMS

art.9.401
De Nederlands Kampioenschappen teams worden gehouden in de maanden mei/juni en vinden plaats
onder auspiciën van de Disciplinecommissie 25m1p.
art.9.402
a. De Nederlandse kampioenschappen teams worden per klasse verschoten over een wedstrijd van 50
pijlen per sporter waarbij de resultaten van vijf van de zes teamleden tellen, vooraf gegaan door 5
proefpijlen.
b. Gerechtigd tot deelname aan de Nederlandse kampioenschappen teams zijn per klasse de
Rayonkampioenen aangevuld met teams op basis van het resultaat van de
Rayonkampioenschappen op landelijk niveau.
art.9.403 Ereklasse en A Klasse
Voor deelname aan de NK teams 25m1p komen in onderstaande categorieën maximaal 32 teams in
aanmerking.
 Recurve Ereklasse
 Recurve A-klasse
 Compound
 Barebow
 Instinctive bow
 Longbow
Voor dit kampioenschap plaatsen zich per Rayon de Rayonkampioenen.
De overige teams plaatsen zich op basis van het resultaat van de Rayonkampioenschappen op landelijk
niveau.
Per vereniging kunnen maximaal 2 teams per klasse aan dit kampioenschap deelnemen.
art.9.404 klasse B t/m D
In klasse B komen 16 teams voor deelname in aanmerking en de klasse C en D samen 16 teams. De
verhouding hiervan wordt door de DC25m1p vastgesteld op basis van deelname aan de
Rayonkampioenschappen.
Voor dit Kampioenschap plaatsen zich per Rayon de kampioenen per klasse.
De overige teams plaatsen zich op basis van het resultaat van de Rayonkampioenschappen op landelijk
niveau.
art.9.405
De samenstelling van de teams voor het Nederlands kampioenschap wordt gebaseerd op het vóór
aanvang van de competitie gekozen competitiemodel.
Indien een team onvolledig raakt vóór of tijdens het kampioenschap, is het gerechtigd een sporter uit
een ander team op te stellen, vooropgesteld, dat wordt voldaan aan de invallerbepaling, genoemd in
art.3.209.
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9.5

BONDS- EN NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN INDIVIDUEEL

art.9.501
Het Bonds- en Nederlands Kampioenschap individueel wordt gehouden in de maanden mei/juni en
vindt plaats onder auspiciën van de Disciplinecommissie 25m1p .
De Nederlands kampioenschappen individueel worden per klasse verschoten over 50 pijlen
art.9.502 klasse 1
Het Nederlands kampioenschap is gelimiteerd met betrekking tot het aantal deelnemers. Er nemen in
totaal 120 sporters deel.
art.9.503
1. De Rayonkampioenen uit de hoogste klasse plaatsen zich rechtstreeks voor deelname aan het
Nederlands Kampioenschap.
2. De overige plaatsen per categorie worden toegewezen aan deelnemers uit de hoogste klasse aan de
vier Rayonkampioenschappen op basis van het behaalde resultaat op landelijk niveau.
art.9.504 klasse 2 t/m 6
Voor de Bondskampioenschappen plaatsen zich per klasse de vier Rayonkampioenen, aangevuld tot
maximaal 12 deelnemers per klasse op basis van het resultaat van de
Rayonkampioenschappen op landelijk niveau.
9.6

NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN ASPIRANTEN

art.9.601
De Nederlandse kampioenschappen aspiranten worden gehouden in de maand juni en vindt plaats
onder auspiciën van de Discipline Commissie 25m1p.
art.9.602
Het kampioenschap voor zowel jongens als meisjes kent twee leeftijdsgroepen (zie art.7.401):
 Aspiranten t/m 10;
 Aspiranten t/m 12.
Deelname vindt plaats op basis van vrijwillige inschrijving. Het aantal plaatsen kan gelimiteerd zijn.
art.9.603
Het kampioenschap wordt gehouden over 25 pijlen op 18 meter op een 60 cm blazoen voorafgegaan
door 5 proefpijlen.
art.9.604
Bij gelijk eindigen van sporters zie art 6 121.
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9.7

NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN JEUGD

art.9.701
De Nederlandse kampioenschappen Jeugd worden, bij voorkeur in de maand juni georganiseerd onder
auspiciën van de Disciplinecommissie 25m1p. Maximum aantal cadetten is 64, het maximum aantal
junioren is 48.
art.9.702
Het kampioenschap bestaat uit 2 x 25 pijlen per sporter, voorafgegaan door 5 proefpijlen.
Bij gelijk eindigen van sporters zie art 6 121.
art.9.703
Het kampioenschap wordt gehouden voor de volgende categorieën:
 Cadetten Recurve:
Klasse 1  24 deelnemers
Klasse 2  24 deelnemers
 Cadetten Compound:
Klasse 1  8 deelnemers
Klasse 2  8 deelnemers
 Junioren Recurve:
Klasse 1  16 deelnemers
Klasse 2  16 deelnemers
 Junioren Compound:
Klasse 1  8 deelnemers
Klasse 2  8 deelnemers
Voor alle categorieën zijn drie prijzen beschikbaar.
art.9.705
De volgende sporters per Rayon kunnen via het Rayonkampioenschap zich een plaats verwerven voor
dit kampioenschap:
De Rayonkampioen bij de jongens en de meisjes in elke leeftijdsgroep.
De overige plaatsen per leeftijdsgroep worden toegewezen aan deelnemers uit de vier
Rayonkampioenschappen op basis van het behaalde resultaat op landelijk niveau.
9.8

NK HOUT

Art 9.801
De Nederlandse Kampioenschappen Hout worden gehouden in de maand augustus.
Naast het NK Hout kan een open wedstrijd georganiseerd worden, met een afzonderlijke ranking en
prijsuitreiking.
Art 9.802
Het kampioenschap kent 2 categorieën:
 Dames
 Heren
en 1 klasse:
 Teams. Deze teams, drietallen genaamd, worden gevormd door 3 vooraf aangeduide schutters
(M/V) van eenzelfde vereniging.
Deelname aan dit NK vindt plaats op basis van inschrijving
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Art 9.803
In afwijking van art 2.101 is de toegestane uitrusting bij het NK Hout:
1.
een traditionele handboog; deze dient te voldoen aan de volgende criteria:
a. Een traditionele handboog is vervaardigd van hout, al of niet voorzien van een of meerdere lagen
natuurlijk (organisch) materiaal zoals bijvoorbeeld hoorn, pees of leer. Een eventuele oplegger
c.q. pijlsteun is geoorloofd.
b. Specifieke en cosmetische delen van de boog zoals de bekleding van de handgreep, boognokken,
pijlsteunen e.d. maar ook beschilderingen c.q. versieringen mogen van synthetische materialen
of moderne metalen zijn vervaardigd, mits zij de werking van de boog niet wezenlijk
beïnvloeden.
c. De boog dient links/rechts (nagenoeg) symmetrisch te zijn; semi-centershot of centershot is dus
niet toegestaan.
d. Er mogen geen richtmiddelen en geen clicker zijn aangebracht.
e. Pees, lak en lijm mogen uit synthetisch materiaal bestaan.
2. Pijlen dienen een houten schacht en natuurveren te hebben, de punten kunnen van metaal zijn en
de nokken van synthetisch materiaal.
3. De lossing dient met de hand, zonder mechanismen te geschieden; een duimring is toegestaan.
4. De algemeen gebruikte beschermingen zoals vingerleer, arm- en borstbescherming zijn toegestaan
Art 9.804
Er wordt geschoten op een zogenaamd traditioneel blazoen van 50 centimeter. Dit blazoen bestaat uit
6 scoringszones; deze scoringszones hebben een waarde van 1 t/m 6 punten. De buitenste
scoringszonen 1 t/m 4 zijn wit , de 5 daarbinnen is zwart en binnen de 5 zit een witte cirkel die een
waarde van 6 punten heeft. Scoringszones 1 t/m 4 worden van elkaar gescheiden door een dubbele lijn.
Scoringszones 1 t/m 5 zijn per zone middels een enkele lijn in 3 concentrische cirkels met gelijke
tussenruimte verdeeld.
Een pijl telt voor een hogere waarde als hij de lijn van de dubbele lijn raakt die het dichtst bij de
hogere waarde ligt.
Art 9.805
De wedstrijd bestaat uit:
1. een open ronde, bestaande uit 25 pijlen, verschoten volgens de reguliere 25m1p reglementen,
2. hierna schieten de 10 heren en de 10 dames met de hoogste score ieder 10 kampschoten om te
bepalen wie in ieders categorie de uiteindelijke Nederlandse kampioen is. Zijn er minder dan 20
deelnemers in een categorie in de open ronde dan wordt slechts de helft van het aantal deelnemers
toegelaten tot het kampschieten. Bij het kampschieten wordt de score van de eerste 25 pijlen niet
meegeteld.
Is er na die 10 kampschoten in de ranglijst voor de 3 hoogste plaatsen van het eindklassement een
gelijke stand, dan wordt er door de betreffende schutters één pijl nageschoten; de schutter die zijn
pijl het dichtst bij het midden van het blazoen schiet wint.
Art 9.806
Het teamresultaat van het Drietal is het totaal van de 3 scores uit de eerste ronde van 25 pijlen. De
vereniging met het hoogste resultaat wint. Bij een gelijke stand wint het drietal dat de meeste 6-en telt.
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Hoofdstuk 10: AANVRAAGPROCEDURES WEDSTRIJDEN 25m1p
10.1

ALGEMEEN

art.10.101
Het verschuldigde forfaitair bedrag voor wedstrijden wordt jaarlijks door het Bondsbestuur
vastgesteld. Dit bedrag dient op de rekening van de penningmeester van de NHB te worden voldaan.
art.10.102
Vóór 1 mei van het jaar voorafgaand aan de organisatie stuurt de organisator d.m.v. een standaard
formulier een verzoek tot opname van de wedstrijd aan het bondsbureau.
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Hoofdstuk 11: REGELINGEN PRESTATIESPELDEN
De discipline 25m1p kent geen prestatiespelden.

Hoofdstuk 12: REGELINGEN ERKENNING RECORDSCORES
12.1

RECORDS

art.12.101
1. Een nieuw record zal worden erkend, wanneer de score één punt hoger is dan het bestaande
record.
2. De NHB erkent Nederlandse records voor het onderdeel 25m1p.
3. De onder punt 2 genoemde records kunnen worden gevestigd over de wedstrijd van 50 pijlen bij:
 interlands
 individuele Rayon- en Nederlandse kampioenschappen
 Rayon- en Nederlandse teamkampioenschappen
Hierbij behoren de categorieën:
cadetten m/v , junioren m/v, senioren m/v en verenigingsteams in de materiaalklassen recurve,
compound, barebow, instinctive bow en longbow.
4. Voor het behalen van een nieuw record zal door de NHB een oorkonde worden verstrekt.
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Hoofdstuk 13: OVERIGE BEPALINGEN
13.1

REGLEMENTSWIJZIGINGEN

art.13.101
Voorstellen tot schiettechnische reglementswijzigingen dienen, vergezeld van een motivatie,
schriftelijk eventueel via het Regiobestuur te worden ingediend bij het Rayonbestuur
Het Rayonbestuur zal het ingediende voorstel voorzien van een advies.
De voorstellen dienen te verwijzen naar het desbetreffende hoofdstuk en artikelnummer. De tekst van
het nieuwe of te wijzigen artikel dient letterlijk te worden weergegeven.
art.13.102
Ingediende voorstellen kunnen, na te zijn behandeld in de Bondsraad, gedurende drie jaar niet
opnieuw ingediend worden om voor wijziging in aanmerking te komen.
art.13.103
Wijzigingen treden in werking nadat deze zijn gepubliceerd in het bondsorgaan of via een afzonderlijk
schrijven aan de leden zijn kenbaar gemaakt.
art.13.104
Voorstellen tot reglementswijzigingen worden éénmaal per jaar in de jaarvergadering voorgelegd aan
de bondsraad, dit zoals gesteld in artikel 026 van de statuten.
Voorstellen dienen uiterlijk drie maanden voor de desbetreffende bondsraadvergadering in het bezit te
zijn van de Disciplinecommissie25m1p .
art.13.105
Ingediende voorstellen worden door de Discipline Commissie 25m1p, voorzien van een advies
verspreid naar de Rayons
Het schriftelijk commentaar van de Regio’s dient uiterlijk zes weken voor de bondsraadvergadering te
zijn ingediend bij de Disciplinecommissie 25m1p.
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Hoofdstuk 14: SLOTBEPALINGEN (w.o. VERWIJZINGEN NAAR
TUCHTREGLEMENT EN REGLEMENT VAN BEROEP EN
ARBITRAGE)
14.1

VRAGEN, BEROEPEN EN GESCHILLEN

art.14.101
1. Protesten met betrekking tot het wedstrijdverloop of het gedrag van deelnemers dienen dezelfde
dag bij de scheidsrechter te worden ingediend.
2. Protesten met betrekking tot de dagelijkse publicatie van uitslagen moeten met de minst mogelijke
vertraging bij de scheidsrechters worden ingediend, doch in ieder geval tijdig, voor het maken van
correcties, voordat de prijsuitreiking zal plaatsvinden.
3. In het geval dat een deelnemer niet tevreden is met een uitspraak van de scheidsrechter(s), kan,
indien aanwezig een beroep worden gedaan op een jury. Deze zal bestaan uit drie personen, nl. de
hoofdscheidsrechter, de wedstrijdleider en de organisator. Dit beroep dient schriftelijk te
gebeuren. Deze beroepsmogelijkheid bestaat niet indien het de puntenwaardering van een pijl
betreft (zie sub.1). Trofeeën en prijzen die worden betwist zullen niet worden uitgereikt voordat de
jury een uitspraak heeft gedaan. Eventuele bezwaren kunnen tot 15 minuten na afloop van de
wedstrijd worden ingediend.
4. Overige klachten met betrekking tot de organisatie moeten schriftelijk bij de desbetreffende
disciplinecommissie van de NHB worden ingediend. De klachten moeten uiterlijk zeven dagen na
afloop van de wedstrijd op het bondsbureau aanwezig zijn.
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APPENDIX A:
MATRIX COMPETITIE GEBOORTEJAAR – LEEFTIJDSCATEGORIE
Onderstaande matrix maakt inzichtelijk hoe de leeftijdsopbouw van de 25m1p-competitie verloopt.
25m1p-seizoen→
Geboortejaar ↓

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

voor 1960

Master

Master

Master

Master

Master

Master

1960

Master

Master

Master

Master

Master

Master

1961

Master

Master

Master

Master

Master

Master

1962

Senior

Master

Master

Master

Master

Master

1963

Senior

Senior

Master

Master

Master

Master

1964

Senior

Senior

Senior

Master

Master

Master

1965

Senior

Senior

Senior

Senior

Master

Master

1966

Senior

Senior

Senior

Senior

Senior

Master

1967

Senior

Senior

Senior

Senior

Senior

Senior

1968

Senior

Senior

Senior

Senior

Senior

Senior

1969

Senior

Senior

Senior

Senior

Senior

Senior

1970

Senior

Senior

Senior

Senior

Senior

Senior

1971 t/m 1985

Senior

Senior

Senior

Senior

Senior

Senior

1986

Senior

Senior

Senior

Senior

Senior

Senior

1987

Senior

Senior

Senior

Senior

Senior

Senior

1988

Senior

Senior

Senior

Senior

Senior

Senior

1989

Senior

Senior

Senior

Senior

Senior

Senior

1990

Senior

Senior

Senior

Senior

Senior

Senior

1991

Junior

Senior

Senior

Senior

Senior

Senior

1992

Junior

Junior

Senior

Senior

Senior

Senior

1993

Junior

Junior

Junior

Senior

Senior

Senior

1994

Cadet

Junior

Junior

Junior

Senior

Senior

1995

Cadet

Cadet

Junior

Junior

Junior

Senior

1996

Cadet

Cadet

Cadet

Junior

Junior

Junior

1997

Cadet

Cadet

Cadet

Cadet

Junior

Junior

1998

Asp t/m 12

Cadet

Cadet

Cadet

Cadet

Junior

1999

Asp t/m 12

Asp t/m 12

Cadet

Cadet

Cadet

Cadet

2000

Asp -10

Asp t/m 12

Asp t/m 12

Cadet

Cadet

Cadet

2001

Asp t/m 10

Asp t/m 10

Asp t/m 12

Asp t/m 12

Cadet

Cadet

2002

Asp t/m 10

Asp t/m 10

Asp t/m 10

Asp t/m 12

Asp t/m 12

Cadet

2003

Asp t/m 10

Asp t/m 10

Asp t/m 10

Asp t/m 10

Asp t/m 12

Asp t/m 12

2004

Asp t/m 10

Asp t/m 10

Asp t/m 10

Asp t/m 10

Asp t/m 10

Asp t/m 12

2005

Asp t/m 10

Asp t/m 10

Asp t/m 10

Asp t/m 10

Asp t/m 10

Asp t/m 10

2006

Asp t/m 10

Asp t/m 10

Asp t/m 10

Asp t/m 10

Asp t/m 10

Asp t/m 10

2007

Asp t/m 10

Asp t/m 10

Asp t/m 10

Asp t/m 10

Asp t/m 10

Asp t/m 10

2008

Asp t/m 10

Asp t/m 10

Asp t/m 10

Asp t/m 10

Asp t/m 10

Asp t/m 10

2009

Asp t/m 10

Asp t/m 10

Asp t/m 10

Asp t/m 10

Asp t/m 10

Asp t/m 10

2010

Asp t/m 10

Asp t/m 10

Asp t/m 10

Asp t/m 10

Asp t/m 10

Asp t/m 10
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