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Jeugdcompetitie Regio 107 N.H.B. 
Seizoenswedstrijden 

1. Algemeen 
Regio 107 van de N.H.B. organiseert voor haar jeugdleden jaarlijks een speciale competitie.  

De competitie is bedoeld om de jeugdsporters meer animo voor de sport bij te brengen, wedstrijdervaring 

op te laten doen, te stimuleren tot betere prestaties en om te zijner tijd de overgang naar de senioren be-

ter aan te kunnen.  

Aan deze competitie kunnen alle jeugdleden van de bij regio 107 aangesloten verenigingen deelnemen. Het 

geboortejaar is bepalend.  

Zie hiervoor de matrix van schiet technische reglement Deel 2 - Nationale Bepalingen en Aanvullingen (Ap-

pendix bij dit document). 

De competitie loopt gelijk met het kalenderjaar en bestaat uit 4 wedstrijden. 

 Te weten; 1e  Winterwedstrijd (periode jan - mrt) 

   2e  Lentewedstrijd  (periode apr - jun) 

   3e  Zomerwedstrijd (periode jun - jul) 

   4e  Herfstwedstrijd  (periode sept - dec) 

2. Organisatie 
Uiterlijk 9 dagen voor aanvang van een wedstrijd (vrijdag) wordt door de verenigingswedstrijdleider het 

aantal deelnemers gemeld bij de wedstrijdorganisatie met vermelding van : 

1. naam, 2. geboortedatum en 3. type boog (recurve/compound/hout/barebow)  

eventueel aangevuld met 4. bondsnummer en 5. categorie.  

Een aanmelding die hier niet aan voldoet wordt geretourneerd en niet behandeld.  

Sporters die niet tijdig zijn aangemeld kunnen buiten mededinging aan de wedstrijd deelnemen, indien er 

voldoende plaats is. 

 

Elke vereniging dient een begeleider mee te sturen die op de hoogte is van de routine bij een 3-pijl wed-

strijd.  

 

De schietbriefjes van de open ronden dienen, bij inlevering, door de sporters volledig te zijn ingevuld, opge-

teld en ondertekend. De begeleiders/ouders worden verzocht dit te controleren. 

De aanvang van de seizoenswedstrijden is altijd op een zondag om 10.00 uur, aanmelden ½ uur voor aan-

vang. 

Afmelden is verplicht! Bij niet of niet tijdig afmelden (2 dagen voor de wedstrijd) kan een betreffende spor-

ter worden uitgesloten voor de rest van de competitie. 

Begeleiders/ouders worden verzocht, indien noodzakelijk, hulp te verlenen. 
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3. Categorieën 
Dames en heren zitten gemengd in dezelfde leeftijdscategorie.  

Recurve: 

cat. 1.  aspiranten t/m 10 jaar  

cat. 2. aspiranten 11-12 jaar 

cat. 3. cadetten 13-14 jaar 

cat. 4. cadetten 15-16 jaar 

cat. 5.  junioren 17-20 jaar 

Compound: 

Cat. 6. aspiranten t/m 12 jaar 

Cat. 7. cadetten 13 t/m 16 jaar 

Cat. 8. Junioren 17 t/m 20 jaar 

Hout/Barebow: 

Cat. 9. aspiranten t/m 12 jaar 

Cat. 10. cadetten 13 t/m 16 jaar 

Cat. 11. Junioren 17 t/m 20 jaar 

4. Wedstrijdverloop 
De sporters schieten allen op 18 meter; 

Alle aspiranten (cat. 1, 2, 6 en 9) op een 60cm-blazoen. 

Compound cadetten en junioren (cat. 7 en 8) schieten op een DutchTarget, waar alleen de inner-Ten (“klei-

ne roos”) 10 punten oplevert. 

De overige categorieën schieten op een 40cm-blazoen. 

De wedstrijden worden geschoten volgens het 3 pijl systeem en bestaan uit een open ronde (aaneengeslo-

ten serie van 10 x 3 schoten), voorafgegaan door 2 x 3 proefpijlen met daarna finaleronden.  

Cat. 1 de aspiranten t/m 10 jaar schieten geen finaleronden.*  

 

Tussen de openronden en de finaleronden zal er een pauze zijn waarin de finalisten bekend worden ge-

maakt. Bepaling van de finalisten gebeurd op score van de open ronde.  

Na de open ronde wordt de prijsuitreiking gehouden voor de Aspiranten t/m 10 jaar. 

Er zullen geen shoot-offs plaatsvinden bij gelijk eindigen, maar er wordt gekeken naar hoogste aantal 10-

en, 9-ens etc. Voor de finales zullen er geen proefpijlen geschoten worden.  

 

* Hiervoor is gekozen omdat cadetten (13-14 jaar) pas finale ronden schieten.  

Om de aspiranten van 11-12 jaar hierop voor te bereiden is er voor gekozen de zij wel al finale ronden  

schieten. Behalve dat de aspiranten t/m 10 jaar het dus nog niet nodig hebben, is het tevens de mening van 

het bestuur dat de lichaamsbouw van de aspiranten t/m 10 jaar er nog niet aan toe is om meer dan 60 pij-

len te schieten op een dag.  
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5. Finaleronden 
De finale ronden bestaan per categorie uit een ¼, een ½ en een finaleronde. De finaleronden bestaan uit 

maximaal 5 sets à 3 pijlen. Per set worden de scores van de finalisten vergeleken. Een gewonnen set geeft 2 

punten, een verloren set 0 punten en gelijk score is 1 punt. 

Voor compound op basis van cumulatieve scores (totaal over 15 pijlen). 

6. Scoreverloop per wedstrijd 
Per wedstrijd worden de prijzen gewonnen door de uitslag van de finaleronden, dit met uitzondering van 

de aspiranten t/m 10 jaar, waar de wedstrijdscores tijdens de open ronde bepalend zijn.  

Ook is er vanaf de 2e wedstrijd een prijs beschikbaar voor die sporter welke de score van de laatste wed-

strijd het meest verbetert 

7. Prijzen 
Per wedstrijd zijn er maximaal drie prijzen per categorie te verdienen; Bij drie deelnemers 3 prijzen, bij 

twee deelnemers 2 prijzen en bij 1 deelnemer 1 prijs. 

Bij het afsluiten van de competitie zijn er ook prijzen te verdienen. Hiervoor moet een sporter minstens 

deel hebben genomen aan 3 wedstrijden binnen 1 categorie. De optelling van de 3 hoogste scores in de 

open ronden geeft direct de uitslag, hieraan zijn geen finales gekoppeld. Per categorie zijn hiermee maxi-

maal 3 ereprijzen te verdienen. Ook hier wordt het aantal ereprijzen aangepast aan het aantal deelnemers. 

Deelnemers aan deze competitie die minstens 3 wedstrijden hebben geschoten, of hebben deelgenomen 

aan de laatste wedstrijd, zullen een herinneringsprijsje ontvangen. 

 

 

Verenigingen regio 107  

 


