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Sporters briefing
10 minuten voor aanvang van elke wedstrijd wordt er een sporters briefing gehouden. De
sporters worden geïnformeerd over de wedstrijd en over eventuele bijzonderheden.

Jury of Appeal
De samenstelling van de Jury of Appeal wordt tijdens de schutters briefing bekend gemaakt.
Protesten tegen beslissingen van scheidsrechters dienen binnen 5 minuten na het incident
mondeling en binnen 15 minuten na het incident schriftelijk (template beschikbaar) gemeld te
worden aan de hoofdscheidsrechter.  Voor het indienen van een protest dient €10,-- betaald te
worden. Dit bedrag zal worden teruggegeven als het protest wordt aangehouden of als de Jury of
Appeal besluit dat het protest gegrond is.

Voor de Jury of Appeal wordt World Archery, Boek 2, artikel 3.13 aangehouden.

Inschieten
Op alle locaties start de wedstrijd om 10:00 uur met 2 inschiet-series van elk 2 minuten.

Voorronde
De voorronde van iedere Lowlands Archery Series Indoor bestaat uit  2x 30 pijlen op 18 meter
voor zowel de barebow divisie, de recurve divisie als ook de compound divisie. De Recurve en
Compound divisies schieten op een verticaal drievoudig Dutch Target blazoen en de Barebow
divisie schiet op een enkelvoudig 40 cm blazoen.

Bij gelijke standen na de voorronde zullen er direct shoot-offs geschoten worden voor plaatsen
die bepalen of een sporter de finalerondes wel of niet haalt. Bij Heren Recurve, Dames Recurve,
Heren Compound is dit voor plaats 8. Bij Dames Compound en de Dames/Heren barebow is dit
voor plaats 4. In dit geval zullen er geen “10”-en en “9”-en geteld worden.
Alle overige plaatsen worden beslist aan de hand van het tellen van het aantal geschoten “10”-en
en “9”-ens. Bij een gelijke stand zal er een Coin Toss verricht worden door de scheidsrechter.

De sporters zijn zelf verantwoordelijk voor het optellen van de “10”-en en “9”-ens op de
ingeleverde scorebriefjes.

Voor meer uitleg, zie World Archery, Boek 3, artikel 14.5.
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Finalerondes
Als een sporter deel neemt aan een Lowlands Archery Series Indoor, kiest de sporter bewust
voor het hele wedstrijdformat. Besluit een geplaatste sporter niet deel te nemen aan de finales
dan krijgt de tegenstander automatisch een bye.
Bij 3 of minder schutters per categorie worden de sporters ingedeeld bij een andere passende
categorie.

Heren Compound

In deze categorie zullen na de voorronde 8 sporters doorgaan naar de finalerondes. De duels
worden verschoten volgens een cumulatieve score van 15 pijlen, verschoten in 5 series van 3
pijlen op 18 meter op een verticaal drievoudig Dutch Target blazoen.

Dames Compound

In deze categorie zullen na de voorronde 4 sporters doorgaan naar de finalerondes. De duels
worden verschoten volgens een cumulatieve score van 15 pijlen, verschoten in 5 series van 3
pijlen op 18 meter op een verticaal drievoudig Dutch Target blazoen.

Heren Recurve

In deze categorie zullen na de voorronde 8 sporters doorgaan naar de finalerondes. De duels
worden verschoten volgens het set-systeem waarbij er een best-of-five-sets systeem wordt
gehanteerd. De duels worden verschoten op 18 meter op een verticaal drievoudig Dutch Target
blazoen.

Dames Recurve

In deze categorie zullen na de voorronde 8 sporters doorgaan naar de finalerondes. De duels
worden verschoten volgens het set-systeem waarbij er een best-of-five-sets systeem wordt
gehanteerd. De duels worden verschoten op 18 meter op een verticaal drievoudig Dutch Target
blazoen.

Dames & Heren Barebow

In deze categorie zullen na de voorronde 4 sporters doorgaan naar de finalerondes. De duels
worden verschoten volgens het set-systeem waarbij er een best-of-five-sets systeem wordt
gehanteerd. De duels worden verschoten op 18 meter op een enkelvoudig 40 cm blazoen.

Zie voor meer uitleg de World Archery reglementen.
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Wedstrijdverloop Finalerondes Heren Compound, Heren recurve en
Dames recurve
Alle sporters die de finalerondes bereiken zullen doorlopend finales schieten. Voor iedere
ranking-plaats zal worden geschoten. Verliezers van duels zullen doorstromen naar
verliezersrondes.

1/4 ronde 1/2 finale Finale

1 1 1
8 4 2

5 3 4
4 2 3

3 8 5
6 5 6

7 6 8
2 7 7

Wedstrijdverloop Finalerondes Dames Compound, en Dames &
Heren Barebow
Alle sporters die de finalerondes bereiken zullen doorlopend finales schieten. Voor iedere
ranking-plaats zal worden geschoten. Verliezers van duels zullen doorstromen naar
verliezersrondes.

1/2 finale Finale
1 1
4 2

3 4
2 3
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Prijsuitreiking Lowlands Archery Series Indoor stages
Elke Lowlands Archery Series - Indoor stage zal worden afgesloten met een prijsuitreiking. ⅓ van
het inschrijfgeld wordt door de organiserende vereniging uitgekeerd als prijzengeld.
Hierbij wordt het onderstaande gehanteerd:

● 4 sporters per categorie, alleen een eerste prijs
● 5 t/m 8 sporters per categorie: een eerste en een tweede prijs
● meer dan 8 sporters per categorie: een eerste , een tweede en een derde prijs.

Einduitslag Lowlands Archery Series Indoor en rankingpunten
Per wedstrijddag zijn er voor alle sporters die de finalerondes bereiken rankingpunten te
verdienen. De rankingpunten zullen volgens onderstaande verdeling toegekend worden.

Heren Compound Heren Recurve Dames Recurve Dames Compound Dames & Heren
Barebow

Plaats Punten Plaats Punten Plaats Punten Plaats Punten Plaats Punten

1 20 1 20 1 20 1 20 1 20

2 16 2 16 2 16 2 13 2 13

3 13 3 13 3 13 3 7 3 7

4 10 4 10 4 10 4 3 4 3

5 7 5 7 5 7

6 5 6 5 6 5

7 3 7 3 7 3

8 1 8 1 8 1

Eindranking Lowlands Archery Series - Indoor
Alle deelnemende sporters worden per categorie gerankt aan de hand van hun beste drie
resultaten uit de Lowlands Archery Series - Indoor 2022-2023.
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