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Deelname
● Deelname staat open voor NHB-leden met een geldige licentie.
● Er is een NK Outdoor Jeugd in de volgende categorieën:

- Recurve Heren Junioren
- Recurve Dames Junioren
- Compound Heren Junioren
- Compound Dames Junioren

- Recurve Heren Cadetten
- Recurve Dames Cadetten
- Compound Heren Cadetten
- Compound Dames Cadetten

- Recurve Heren Aspiranten
- Recurve Dames Aspiranten
- Compound Heren Aspiranten
- Compound Dames Aspiranten

Junioren: zij die in 2021 respectievelijk 18, 19 of 20 jaar worden
Cadetten: zij die in 2021 respectievelijk 17 jaar of jonger worden
Aspiranten: zij die in 2021 respectievelijk 13 jaar of jonger worden

Aanmelden
● Deelname aan het NK geschiedt op basis van aanmelding en niet op basis van

uitnodiging.
● Bij minder dan 4 aanmeldingen bij de sluitingsdatum worden eerst Dames en Heren

samengevoegd. Zijn er dan nog niet voldoende aanmeldingen dan zal voor de
betreffende categorie geen NK worden ingericht. Hierbij wordt een uitzondering gemaakt
voor de Aspiranten; ook bij minder dan 4 aanmeldingen gaat het NK Aspiranten door.

● Bij aanmelding worden deelnemers op basis van geboortedatum ingedeeld bij de
Aspiranten, Cadetten of Junioren.

● Indien er vanwege onvoldoende deelname geen Cadetten NK ingericht wordt, dan
mogen deze Cadetten naar wens bij de Junioren deelnemen.

● Aspiranten kunnen uiterlijk voor de sluitingsdatum aangeven dat zij bij de Cadetten
ingedeeld willen worden. Indien geen voorkeur opgegeven wordt, dan wordt men
ingedeeld bij de Aspiranten.

Wedstrijdopbouw Cadetten en Junioren:
● Het NK Outdoor Cadetten en Junioren bestaat uit een Open ronde, gevolgd door

Finalerondes.
● De Cadetten Recurve schieten op 60m, de Junioren Recurve schieten op 70m, beiden op

een 122cm blazoen.
● De Cadetten Compound en Junioren Compound schieten op 50m, beiden op een 6-rings

blazoen.

Open ronde
● De open ronde bestaat uit 2 x 36 pijlen.
● Er wordt geschoten in series van 6 pijlen in 4 minuten in AB-CD systeem.
● De beste 16 sporters per categorie gaan door naar de Finalerondes.

Finalerondes
● De indeling van sporters voor de Finalerondes vindt plaats conform het Fita Match Play

Chart op basis van de ranking na de open ronde (nr 1-16, 2-15 etc).
● Eliminatieronde en Finalerondes bestaan uit een KO-duel op basis van:

- voor recurve beste uit 5 sets, waarbij per set 3 pijlen geschoten worden op 122cm
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blazoenen. Junioren schieten op 70 mtr en cadetten op 60mtr.

- voor compound het hoogste aantal geschoten punten na 5 series van 3 pijlen op een 6-
rings blazoen op 50 meter.

● De beschikbare schiettijd per serie is 2 minuten
● Er worden voorafgaand aan een duel géén proefpijlen geschoten.
● Bij een gelijk aantal setpunten na 5 sets voor recurve of een gelijk aantal punten na 15

pijlen voor compound, vindt een shoot-off plaats.
● Sporters werken zelf de flip-overs bij, met uitzondering van de strijd om de 1e en 2e

plaats.
● Op de flip-overs worden alleen de setpunten weergegeven.

1/8 Finale
● Alle categorieën schieten, indien mogelijk, gelijktijdig
● 1 duel (2 sporters) per baan.
● Sporters schieten gelijktijdig

1/4 Finale
● Alle categorieën schieten gelijktijdig
● 1 duel (2 sporters) per baan
● Sporters schieten gelijktijdig

1/2 Finale en kleine finale (3e-4e plaats)
● Alle categorieën schieten gelijktijdig
● 1 sporter per baan
● Sporters schieten gelijktijdig

Finale
● De sporters schieten elk op een eigen baan.
● De 4 categorieën schieten apart, Cadetten en Junioren schieten gelijktijdig.
● Sporters gaan niet naar het doel maar benoemen een sporters agent die het schrijven

van de pijlen bij het doel zal controleren en die de pijlen trekt. De pijlen zullen aan de
sporter worden teruggegeven na iedere serie vanaf de tweede serie.

Let op:
● Buiten het wedstrijdveld (parallel aan het wedstrijdveld) kunnen sporters die nog in

competitie zijn trainen tot zijn/haar finaleronde begint. Hierbij hebben de sporters die in
de eerstvolgende Finaleronde instromen voorrang.

Wedstrijdopbouw Aspiranten:
● Het NK Outdoor Aspiranten bestaat uit een open ronde (2 x 36 pijlen, 6 pijlen per 4

minuten)
● De Aspiranten schieten op 30m op een 122cm blazoen.

Vaststelling score door scheidsrechter
● Een vaststelling van een score door de scheidsrechter is bindend ( 1 call-principe )
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