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Regelgeving NK Indoor 2023

Deelname

● Deelname staat open voor NHB-leden.
● Het NK Indoor wordt gehouden in de materiaalklassen Recurve, Compound en Barebow.
● Het NK Indoor kent een onderverdeling in de categorieën Dames en Heren.
● Het NK Indoor kent een onderverdeling in de leeftijdscategorieën Onder 18, Onder 21 en

Senioren. Waarbij de categorie Senioren wordt aangemerkt als de open categorie. Voor deze
categorie kunnen sporters van alle leeftijden zich inschrijven.

● Onder 18-sporters zijn zij die geboren zijn in het jaar 2006 of later.
● Onder 21-sporters zijn zij die geboren zijn in de jaren 2003 t/m 2005.
● Een jeugdsporter kan zowel deelnemen aan het jeugdtoernooi als aan het seniorentoernooi.
● Het NK Indoor kent een gelimiteerd aantal deelnameplaatsen van:

- 96 voor het NK Indoor Jeugd,
- 192 voor het NK Indoor Senioren.

● Indien rolstoelsporters deelnemen aan het NK Indoor hebben zij het recht om aan de
schietlijn te blijven zitten. Hierdoor kunnen bovengenoemde deelnameplaatsen naar
beneden bijgesteld moeten worden.

● In geval van onvoorziene omstandigheden behoudt de Algemeen Directeur van de NHB zich
het recht voor om een of meerdere extra wild cards te verstrekken.

Aanmelden

● Deelname aan het NK geschiedt op basis van aanmelding en niet op basis van uitnodiging.
● Datum NK Indoor Jeugd : 14 januari 2023.
● Datum NK Indoor Senioren: 15 januari 2023.
● Het NK Indoor kent in beginsel een open inschrijving. In geval van overschrijding van het

maximum aantal deelnemers wordt een ranking opgemaakt op basis van kwalificatiescores.
● Aanmeldingen dienen in 2023 vergezeld te worden van 3 gerealiseerde 60p18m –scores.

Deze scores moeten behaald zijn op wedstrijden uit de A-status kalender van het
Indoorseizoen 2022-2023. Maximaal 2 60p18m scores kunnen vervangen worden door
scores uit de regiowedstrijden van de NHB Bondscompetitie. Daartoe moet per score de
score van 2 regiowedstrijden opgegeven worden.

● Alle scores worden gecontroleerd aan de hand van de gepubliceerde uitslagen op de NHB
website, zowel voor de A-wedstrijden als voor de regiowedstrijden. Bij verschil tussen
opgegeven score en gepubliceerde score is de gepubliceerde score doorslaggevend.

● De sluitingsdatum voor de aanmeldingen wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld, afhankelijk van
de definitieve datum voor het NK en de vastgestelde wedstrijdkalender.
Voor 2023: inschrijven mogelijk t/m zondag  8 januari 2023.

● Bij gelijke scores wordt de rangschikking t.b.v. kwalificatie bepaald d.m.v. rangschikking van
de hoogste 60p18m score en vervolgens de op een na hoogste 60p18m score. Zijn de 3
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60p18m scores gelijk dan wordt de rangschikking opgemaakt op chronologische volgorde van
aanmelding.

● Het aantal aanmeldingen per categorie zal tenminste 8 moeten bedragen. Bij minder dan 8
aanmeldingen bij de sluitingsdatum zal voor de betreffende categorie geen NK worden
ingericht.

● Bij minder dan 8 deelnemers per categorie zal deze samengevoegd worden met een andere
categorie. In principe worden dames en heren dan samengevoegd. Zijn er dan nog te weinig
deelnemers, dan zullen klassen worden samengevoegd: barebow komt bij recurve, recurve
komt bij compound.

Wedstrijdopbouw :

● De materiaalklassen recurve en compound schieten op Dutch Targets.
● De materiaalklasse barebow schiet op 40cm. blazoenen.
● Het NK Indoor Jeugd start met een kwalificatieronde over 2 x 30 pijlen.
● Het NK Indoor start met een kwalificatieronde over 1 x 30 pijlen.
● Gevolgd door eliminatierondes.
● Bij het NK Indoor jeugd plaatst de top 8 van de kwalificatieronde zich voor de

eliminatierondes.
● In de categorieën Recurve Heren, Compound Heren en Barebow plaatst de top 16 van de

kwalificatieronde zich voor de eliminatierondes.
● In alle overige categorieën plaatst de top 8 van de kwalificatieronde zich voor de

eliminatierondes.
● In de recurve en barebow categorieën bestaan de eliminatierondes uit duels over the best of

five sets. Is de stand na 5 sets gelijk, dan volgt een shoot-off closest to center.
● In de compound categorieën bestaan de eliminatierondes uit duels over 5 series van 3 pijlen.

Is de cumulatieve score na 15 pijlen gelijk, dan volgt een shoot-off closest to center.

Inschieten

● Voorafgaand aan de kwalificatierondes zijn er 2 inschietseries.
● Voorafgaand aan de eerste eliminatieronde zijn er 2 inschietseries.
● Voorafgaand aan de gouden finales is er gelegenheid om in te schieten parallel aan de

finalebanen.

Eliminatiewedstrijden : 1/8 finales en 1/4 finales:

● 1 duel (twee sporters) per baan.
● De sporters zullen gelijktijdig schieten.
● De beschikbare schiettijd per serie is 2 minuten.
● De beschikbare schiettijd wordt aangeduid middels tijdklok en geluidssignalen.
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Eliminatiewedstrijden : ½ finales en bronzen finales

● De sporters schieten elk op een eigen baan.
● De sporters zullen gelijktijdig schieten.
● De beschikbare schiettijd per serie is 2 minuten.
● De beschikbare schiettijd wordt aangeduid middels tijdklok en geluidssignalen.

Gouden finales

● De sporters schieten elk op een eigen baan.
● De sporters zullen alternate - dat wil zeggen: niet gelijktijdig - 1 pijl schieten.
● De sporters gaan niet zelf hun pijlen noteren maar wijzen daarvoor een archers agent aan.
● De beschikbare schiettijd per schot is 20 seconden
● De beschikbare schiettijd wordt aangeduid middels tijdklok en geluidssignalen.
● De hoogst gerankte sporter uit de kwalificatieronde heeft de keuze om de eerste serie als

eerste of tweede te schieten.

DIVERSEN

Kleding
● Het NK kent een kledingvoorschrift:

o witte broek, of trainingsbroek/ sportbroek
o clubshirt of teamshirt
o pijlentas is verplicht, pijlenkokers zijn niet toegestaan

Jury of Appeal
Protesten tegen beslissingen van scheidsrechters dienen binnen 5 minuten
na het incident mondeling en binnen 15 minuten na het incident schriftelijk
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.

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