Contactinformatie:
tel: +31 (0)26 48 34 700
e-mail: info@handboogsport.nl
Bezoekadres:
Nederlandse Handboog Bond
Papendallaan 60
6816 VD ARNHEM
KVK 40176031

Regelgeving NK Outdoor & Open NK Aangepast Sporten 2022
Deelname
• Deelname staat open voor NHB-leden met een geldige licentie.
• Er is een NK Outdoor individueel in de materiaalklassen Recurve, Compound en Barebow
onderverdeeld in categorieën Dames en Heren.
• Er is een NK Outdoor Para-Archery in de klassen Recurve Open en Compound Open.

Aanmelden
• Deelname aan het NK geschiedt op basis van aanmelding en niet op basis van uitnodiging.
• Het NK Outdoor 2022 vindt plaats op zaterdag 2 en zondag 3 juli.
• De sluitingsdatum voor de aanmeldingen wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld, afhankelijk
van de definitieve datum voor het NK en de vastgestelde wedstrijdkalender. Voor deze editie is
inschrijven mogelijk t/m zondag 26 juni.
• Bij minder dan 8 aanmeldingen bij de sluitingsdatum zal voor de betreffende categorie
geen NK worden ingericht voor de recurve en compound klassen. De barebowklasse is
uitgezonderd van deze regel.
• Voor de Para-Archery klassen Recurve Open en Compound Open geldt dat er
alleen finales worden geschoten bij minimaal vier deelnemers.

Wedstrijdopbouw
• Het NK Outdoor bestaat uit een open ronde 70m. recurve, een 50m. ronde
Barebow en een 50m. ronde compound gevolgd door finalerondes.
• De open ronde en eliminatierondes t/m de kwartfinales worden zaterdag verschoten.
• De halve finales en medaillefinales worden zondag verschoten.

Open ronde
• Maximaal 4 sporters op 1 baan. Er wordt AB/CD geschoten.

Eliminatie en Finalerondes
• De indeling van sporters voor de eliminatierondes vindt plaats conform het Match PlayChart op
basis van de ranking na de open ronde, te beginnen bij de 1/16e eliminatie
(byes zijn mogelijk).
• Eliminatierondes bestaan uit een KO-duel over maximaal 5 sets van 3 pijlen voor Recurve en
Barebow.
• Recurve schiet op 122cm blazoenen op 70 meter. Barebow schiet op 122c. blazoenen op 50
meter.
• Compound schiet 5 series van 3 pijlen op 80 cm blazoenen op 50 meter.
• De beschikbare schiettijd wordt aangeduid middels tijdklok, licht- en geluidssignalen.
• Er worden voorafgaand aan een duel géén proefpijlen geschoten.
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• Buiten het wedstrijdveld (eventueel parallel aan het wedstrijdveld) wordt voorafgaand aan
de finalerondes gelegenheid gegeven tot inschieten, indien mogelijk.

Eliminatie rondes
• Alle categorieën schieten gelijktijdig, mits de accommodatie dit toelaat.
• 1 duel (=2 sporters) per baan in de 16e en 8e eliminatie. Vervolgens 1 sporter per baan.
• Sporters schieten gelijktijdig.
• Sporters schrijven en halen zelf hun pijlen.
• Sporters werken zelf de flip-overs bij.

Halve finales en medaillefinales
• De sporters schieten elk op een eigen baan.
• Sporters gaan niet naar het doel maar benoemen een agent die het schrijven van
de pijlen bij het doel zal controleren en die de pijlen trekt. De pijlen zullen aan de sporters
worden teruggegeven na iedere serie, vanaf de tweede serie.
• De sporters zullen alternerend - d.w.z. niet gelijktijdig - 1 pijl schieten. De hoogst geplaatste
sporter uit de open ronde zal beslissen wie begint in de eerste serie. De sporter met de
laagst opgebouwde score zal als eerste schieten in de volgende serie. Als de sporters
gelijk eindigen zal de sporter die in de eerste serie als eerste schoot, de volgende serie als
eerste schieten.
• De beschikbare schiettijd per schot is 20 seconden.
• Tijdens de halve finales en medaillefinales wordt het digitale scoreregistratiesysteem gebruikt,
met weergave van scores en beschikbare schiettijd.

.

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