
  Reglement handboogschiettoernooi 2019 
 
 

1.  Het inschrijfgeld á € 20,- per team te voldoen op de eerste schietavond. 
  Het inschrijfgeld á € 15,- per jeugdteam te voldoen op de eerste schietavond. 
 

2.  De leeftijd voor een jeugdteam is van 10 t/m 15 jaar.                                                    
            In een jeugdteam mag 1 persoon tussen de 15 en 17 jaar zitten. 
 

3.  Per straat, bedrijf, vereniging of groep mogen meerdere teams opgegeven worden. 
 

4.  de datums van de schietavonden zijn: 
  dinsdag     5 november 2019  
   woensdag     6 november 2019 
  dinsdag   12 november 2019 
  woensdag   13 november 2019 
 

5.  Op woensdagavond 30 oktober 2019 is er gelegenheid om te oefenen van      
   19.30 uur tot 22.00 uur. Per schut(s)ter mogen er dan 9 pijlen geschoten worden. 
 

6.  Bij een gemengd team moet de samenstelling bestaan uit 2 dames en 2 heren. 
 

7.  Het is toegestaan om in een damesteam 1 heer mee te laten schieten en in een   
            herenteam 1 dame mee te laten schieten. 
 

8.  Het is niet toegestaan om wedstrijd-handboogschut(s)ters als deelnemer in te   
            schrijven. 
 

9.  Dit handboogschiettoernooi vindt doorgang bij een inschrijving van tenminste           
            20 teams. 
 

10.  Er worden wisselbekers uitgereikt tijdens de prijsuitreiking voor de volgende    
            categorieën: Damesteams, Herenteams, Gemengde teams en Jeugdteams. 
 
      11. Op de eerste wedstrijdavond worden er per schut(s)ter 3 proefpijlen en 12 
  wedstrijdpijlen geschoten en dit mag niet worden onderbroken. 
  Op de tweede schietavond worden er geen proefpijlen geschoten, dus alleen          
            de wedstrijdpijlen. 
 
      12. De wedstrijd bestaat uit 2 schietavonden verdeeld over 2 weken. 
 
      13. Bij gelijk eindigen van teams tellen de meest geschoten tienen, negens en 
            achten, is men dan nog gelijk dan moeten de teams tegen elkaar kampen. 
 
      14. Bij het kampen schiet iedere schut(s)ter van de teams 3 pijlen. 
 

 Er mag absoluut niet zonder begeleiding geschoten worden, doet men dit  
 wel dan volgt diskwalificatie van het hele team. 

 
 


