Wat staat mij te wachten als ik een wedstrijd
ga schieten
Richtlijnen voor schutters die wedstrijden willen gaan schieten.

Controleer waar je moet schieten
• Welke dag
• Datum
• Tijd

• Welke vereniging
• Adres, plaats (navigatie)
• Telefoonnummer vereniging
• Telefoonnummer wedstrijdleider

• Controleer reistijd
• Files / ongelukken
• Wegwerkzaamheden
• Afsluitingen van wegen

• Controleer of er medeschutters zijn die op het zelfde
moment moeten schieten, misschien is carpoolen een
mogelijkheid

Controleer je boogkoffer / tas!
• Middenstuk / riser
• Latten 2st / limbs
• Pees / string

• Pees, controleer de pees na verloop van tijd op slijtage,
rafels. Ook bij de lussen, middenserving en nokpunten. (1
ingeschoten reserve pees)

• Pijlen / arrows

• Pijlen moeten gemerkt zijn op de schacht, met initialen, je
naam enz. (indoor min. 6 stuks, outdoor min. 9 liefst 12
stuks)

• Pijlentas / quiver

• Latten, controleer deze regelmatig op beschadigingen

• Vizier / sight
• Stabilisatie en dempers / stabelisers
• Button
• Armbeschermer
• Borstbeschermer / kledingbeschermer
• Tab
• Sling
• Oplegger / arrowrest
• Peeshaak
• spankoord

Aankomst bij de vereniging
• Probeer ruimschoots voor aanvang wedstrijd aanwezig te zijn(1/2-1 uur, hou rekening met files en/of andere ongemakken)
• Meldt je bij de wedstrijdleider voor baanindeling en schietpositie(A,B,C of D schutter)

• Bouw in alle rust je boog op, controleer pees hoogte en of dat hij ook goed op de boog zit(niet onderste boven) zit alles erop,
button, vizier, stabilisatie. Doe altijd een extra pijl(reserve pijl, voor als er een nok of veer niet goed meer is) in je pijlenkoker.
• Vul de scorebriefjes in(2 stuks, bij een WA1440 zijn dit er 8st)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Afstand
Datum
Plaats waar geschoten wordt
Boogtype
Geslacht
Naam
Bondsnummer
Vereniging
Verenigingsnummer
Plaats van eigen vereniging

• Warming-up, doe deze kort voor aanvang wedstrijd

De wedstrijd
• Kom niet ongevraagd aan het materiaal van andere schutters

• Hinder medeschutters niet aan de schietlijn
• Voorkom onnodig lawaai voor de schietlijn
• 5 min voor aanvang van de wedstrijd houdt de wedstrijdleider een praatje over de gang
van zaken voor de aankomende wedstrijd
• Dan wordt er ook aangegeven over hoeveel tijd de wedstrijd begint
• De wedstrijd start met 2 series van 3 inschietpijlen
• Gevolgd door 10 series van 3 wedstrijdpijlen(tellende pijlen) deze worden op het
scoreformulier genoteerd

• Als je de drie pijlen hebt geschoten verlaat dan de schietlijn, als je ziet dat diegene die
naast je staat net onderschot gaat wacht dan tot deze heeft geschoten en loop dan weg
dan stoort dit niet in zijn schiet sequentie
• Bij het noteren van de scores van de pijlen

• Raak de pijlen niet aan voordat alle pijlen genoteerd zijn
• Raak het blazoen niet aan voordat de scores genoteerd zijn
• Is men het niet eens over een score, roep de scheidsrechter en laat deze beslissen(one call) wat de
score is, deze call is bindend
• Ga tijdens het pijlen trekken niet achter diegene staan die de pijlen trekt
• Leg scorebriefjes op min 3m van de achterwand, zodat je bij het oppakken met je gezicht niet in de
pijlen zit

• Aan het einde van de wedstrijd worden de totaalscores bepaald, de score op beide
scorebriefjes moet het zelfde zijn, als dit zo is dan kunnen de scorebriefjes ondertekend
worden door zowel de schutter als de schrijver(controleur)
• Beide score briefjes worden bij de wedstrijdleider ingeleverd en gecontroleerd hierna
krijgen de schutters 1 scorebriefje terug voor hun eigen administratie, dit kan even
duren.
• Je kan nu je boog afbouwen en je spullen opruimen, LET OP dat je niks vergeet.
• Het is een heel eind rijden als men iets vergeten is.

Schietsequentie tijdens de wedstrijd
4 schutters per baan
• 1e serie inschietpijlen
• 2e serie inschietpijlen
• 1e serie wedstrijdpijlen
• 2e serie wedstrijdpijlen
• 3e serie wedstrijdpijlen
• 4e serie wedstrijdpijlen
• 5e serie wedstrijdpijlen
• 6e serie wedstrijdpijlen
• 7e serie wedstrijdpijlen
• 8e serie wedstrijdpijlen
• 9e serie wedstrijdpijlen
• 10e serie wedstrijdpijlen

A, B, C en D
ABCD
ABCD
ABCD
DABC
CDAB
BCDA
ABCD
DABC
CDAB
BCDA
ABCD
DABC

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 schutters per baan
1e serie inschietpijlen
2e serie inschietpijlen
1e serie wedstrijdpijlen
2e serie wedstrijdpijlen
3e serie wedstrijdpijlen
4e serie wedstrijdpijlen
5e serie wedstrijdpijlen
6e serie wedstrijdpijlen
7e serie wedstrijdpijlen
8e serie wedstrijdpijlen
9e serie wedstrijdpijlen
10e serie wedstrijdpijlen

A, B en C
ABC
ABC
ABC
CAB
BCA
ABC
CAB
BCA
ABC
CAB
BCA
ABC

Werking van de schietklok / stoplicht
•

1e serie
•

A schutter
•
•
•

•

•

- ga naar de schietlijn leg pijl op boog
1x toeter - je mag de boog heffen en je 3 pijlen schieten

- roodlicht 10sec
- groenlicht 90sec
•
- oranjelicht 30sec
2x toeter - verlaat schietlijn en de C-schutter neemt plaats aan de schietlijn

C schutter
•
•
•

•

- roodlicht 10sec
- groenlicht 90sec
•
- oranjelicht 30sec
2x toeter - verlaat schietlijn en de B-schutter neemt plaats aan de schietlijn

B schutter
•
•

•

2x toeter - ga naar de schietlijn leg pijl op boog
1x toeter - je mag de boog heffen en je 3 pijlen schieten

- ga naar de schietlijn leg pijl op boog
1x toeter - je mag de boog heffen en je 3 pijlen schieten

- roodlicht 10sec
- groenlicht 90sec
•
- oranjelicht 30sec
2x toeter – verlaat schietlijn en de D-schutter neemt plaats aan de schietlijn

D schutter
•
•

- ga naar de schietlijn leg pijl op boog
1x toeter - je mag de boog heffen en je 3 pijlen schieten
•

•

•

- roodlicht 10sec
- groenlicht 90sec
- oranjelicht 30sec

3x toeter - verlaat schietlijn

We gaan nu de pijlen halen voor de volgende serie pijlen, nadat de scores genoteerd zijn, en gaan verder met de 2 e serie

• Als er nog vragen zijn dan kan je altijd terecht bij Arie Buwalda

