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Draaiboek jeugdwedstrijd van Regio I0I
In Regio I0I worden jeugdwedstrijden, de zogenaamde jeugdcompetitie, geschoten.
De Nederlandse HandboogBond financiert deze wedstrijden. De opzet is om met
deze competitie de jeugd kennis te laten maken met het fenomeen wedstrijden. Aan
deze wedstrijden doen jeugdschutters mee van verschillende verenigingen uit
NoordHolland. Op deze manier wordt de sportwereld van een jeugdschutter groter.
Het maken van vrienden is een belangrijke bijkomstigheid.
Cadetten en junioren uit Regio I0I hebben de keuze om mee te doen aan de
regiocompetitie en/of de jeugdcompetitie. Als een cadet/junior besluit aan beide
competities mee te doen, tellen de scores van de regiocompetitie voor het
rayonkampioenschap. Als er onvoldoende regiowedstrijden zijn geschoten is het niet
toegestaan deze aan te vullen uit de jeugdcompetitie.
Om deel te kunnen nemen aan het rayonkampioenschap dienen cadetten/junioren
minimaal 6 wedstrijden te schieten. Hiervoor kunnen ze de 4 wedstrijden van de
jeugdcompetitie ná de zomer mee laten tellen. Daarnaast kunnen ze scores
gebruiken van de diplomaverschieting (2x 30 pijlen) die in het najaar plaatsvindt.
Voor de schutters die dan nog een score tekort komen kan de jeugdcommissie een
extra ronde van 30 tellende pijlen inlassen.
Na de rayonkampioenschappen volgen de Bondskampioenschappen. Hiervoor kan
de schutter zich plaatsen. Geplaatste schutters krijgen via de wedstrijdcommissaris
van hun club een uitnodiging. Aan de Nederlandse kampioenschappen mag je
meedoen; - vanaf 13 jaar en ouder - kwalificeren volgens de daarvoor geldende
reglementen (nieuwe stijl).
Aspiranten uit Regio 101 mogen altijd aan de jeugdcompetitie meedoen.
Voor aspiranten geldt nog steeds vrije inschrijving voor de rayonkampioenschappen
en Nederlandse kampioenschappen.
Éénmaal per jaar nodigt de jeugdcommissie alle verenigingen van Regio I0I uit tot het
bijwonen van een vergadering. Bij de uitnodiging is een verslag van de vorige
vergadering toegevoegd. Op deze vergadering worden de locaties en de data
gepland waarop de wedstrijden zullen plaatsvinden. Het streven is om op zoveel
mogelijk verschillende locaties te schieten. De regel is wel dat een vereniging jeugd
heeft die meedoet met de jeugdcompetitie. Geen jeugd dan geen wedstrijd.
De locaties hebben niet altijd hetzelfde aantal banen. Afhankelijk van het aantal
schutters en de grote van de locatie schieten alle schutters in een keer of in twee
ploegen (ochtend- en middagploeg).
De jeugdcommissie evalueert, samen met de verenigingen, hoe de wedstrijden het
afgelopen jaar zijn gegaan.
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De wedstrijden voor de jeugd van Regio I0I zijn:
Indoor:

- aspiranten t/m 12 jaar
- cadetten 13 t/m 16 jaar
- junioren
17 t/m 19 jaar

Outdoor:

- aspiranten t/m 12 jaar
- cadetten 13 t/m 16 jaar
- junioren
17 t/m 19 jaar

Een aspirant die halverwege de competitie 13 wordt zal bij de eerstvolgende
kampioenschappen cadet zijn. Daarvoor zal hij/zij in het najaar op 40cm blazoen
moeten schieten om zijn/haar scores mee te kunnen laten tellen en uitgenodigd te
worden voor de kampioenschappen. De trainer/jeugdbegeleider van deze schutter
zal dit voor de start van de wedstrijden in het najaar aangeven bij de
jeugdcommissie.
De data van de wedstrijden worden bepaald op de jaarlijks terugkerende
jeugdcommissievergadering.

Klasse-indeling:
Er is onderscheid tussen de volgende disciplines:
Aspiranten Recurve
Aspiranten Compound
Aspiranten Barebow*

Cadetten Recurve
Cadetten Compound
Cadetten Barebow*

Junioren Recurve
Junioren Compound
Junioren Barebow*

*Onder barebow verstaan we alle houtbogen en afgebouwde recurvebogen.
We kennen ook de klasse dames en heren. Het is echter niet altijd mogelijk om deze
klasse te handhaven. Bij te weinig deelnemers worden de dames en heren in één
klasse geschoven.
De discipline die de schutter bij de eerste wedstrijd kiest, blijft het hele jaar van
kracht.
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Indoorwedstrijden:
Er worden 8 wedstrijden gepland. Hiervan zijn er 4 vóór de zomer en 4 na de zomer.
Van deze 8 wedstrijden tellen de hoogste 6 scores mee voor het klassement. Om
mee te dingen voor de prijzen moet een schutter dus minimaal 6 wedstrijden
schieten. De jeugdcommissie houdt de scores bij op een scorelijst.
Na deze 8 wedstrijden volgt als afsluiting een funverschieting met daarna de
prijsuitreiking van de competitie. Iedere schutter krijgt een aandenken.
De organiserende vereniging bepaalt de baanindeling en het verloop van de
wedstrijd.
Dit zijn de standaardregels:
• De te schieten afstand is 18 meter.
• De wedstrijd bestaat uit 2 x 3 proefpijlen gevolgd door 10 x 3 tellende pijlen
• Blazoenen: aspiranten
60 cm blazoen
cadetten & junioren recurve en barebow
40 cm blazoen
evt. cadetten & junioren recurve
Dutch Target
cadetten & junioren compound
Dutch Target
Let wel: sommige aspiranten schieten in het najaar op 40cm i.v.m. mogelijke
plaatsing voor de kampioenschappen als cadet voor het komende jaar
De jeugdcommissie geeft in de deelnemerslijst per schutter het blazoen op
• Er wordt geschoten met licht of fluitsignalen
• A, B, C, D schutters rouleren; Cadetten/junioren schieten A links, B rechts, C links
en D rechts. Aspiranten schieten op één blazoen
• De veiligheidsregels worden nageleefd zoals door de handboogbond
voorgeschreven
• Bij de funverschieting schiet iedereen op dezelfde blazoenen

Kledingvoorschriften indoor:
De schutters gaan gekleed in:
• clubshirt of wit shirt
• trainingsbroek of nette witte broek
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Outdoorwedstrijden:
Dit kunnen verschillende soorten wedstrijden zijn, te weten:
Doelschieten/halve fita
De afstanden zijn als volgt:
Aspiranten: 18 pijlen - 30 meter - 122 cm blazoen
18 pijlen - 30 meter - 122 cm blazoen
18 pijlen - 20 meter - 80 cm blazoen
Cadetten:
18 pijlen - 50 meter - 122 cm blazoen
18 pijlen - 40 meter - 80 cm blazoen
18 pijlen - 30 meter - 80 cm blazoen
Junioren :
18 pijlen - 50 meter - 122 cm blazoen
18 pijlen - 40 meter - 80 cm blazoen
18 pijlen- 30 meter - 80 cm blazoen
gekozen is om de afstanden voor de junioren gelijk te trekken met
die van de cadetten
Er wordt geschoten met licht of fluitsignalen. AB, CD schutters roulerend. De
veiligheidsregels worden nageleefd zoals door de handboogbond wordt
voorgeschreven.
Veld en Jacht
De organiserende vereniging bepaalt het aantal en soort doelen en aantal pijlen.
Runarchery
De organiserende vereniging bepaalt het aantal doelen, de te lopen afstand en het
aantal pijlen.
3-D
De organiserende vereniging bepaalt het aantal en soort doelen en aantal pijlen.
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Kledingvoorschriften outdoor:
De schutters gaan gekleed in:
• Clubshirt of wit shirt
• trainingsbroek of witte broek (bij runarchery is een korte broek toegestaan)
• Als het regent is het toegestaan om regenkleding te dragen
• Sportieve schoenen, of bij regen laarzen. Sandalen mogen beslist niet.
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Organiseren van de indoorwedstrijd
De organiserende vereniging maakt de indeling voor de ochtend en eventueel de
middag en geeft de indeling zo mogelijk minimaal twee weken van te voren door aan
de deelnemende verenigingen.
De organiserende vereniging dient te zorgen voor:
• wedstrijdleider (er is altijd de mogelijkheid om hulp te vragen aan de
jeugdcommissie)
• medewerker die zorgt voor de lichten en eventueel fluitsignalen
• kantinemedewerker(s)
• locatie die de schutters de mogelijkheid biedt om veilig hun wedstrijd te
schieten
• Blazoenen: aspiranten
- 60 cm blazoen
cadetten/junioren recurve en barebow - 40 cm blazoen / DTR
cadetten/junioren compound
- Dutch Target blazoen
De organiserende vereniging maakt ook de baanindeling.
Bij elke baan die gebruikt wordt moeten 2 scorebriefjes liggen.
De wedstrijdleiding geeft 5 minuten vóór de wedstrijd een signaal dat over 5 minuten
de wedstrijd begint.
Puntentelling:

Voor de recurveschutters telt de tien voor tien punten.
Voor de compoundschutters telt de innerten voor tien punten.
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Op de wedstrijd:
Aanwezig:
Schutters zijn een half uur voor de wedstrijd aanwezig
Aanmelden :
• de schutter meldt zichzelf aan bij de wedstrijdleider met bondspasje
• bij het aanmelden vermeldt de wedstrijdleider de baanindeling
• de schutter vult de twee scorebriefjes volledig in
Boogcontrole:
De wedstrijdleider of, indien aanwezig, de scheidsrechter houdt een half uur voor de
aanvang wedstrijd boogcontrole. Dit is niet verplicht door de NHB, maar wordt wel op
prijs gesteld
Openingspraatje:
De wedstrijdleider houdt vijf minuten voor de aanvangstijd een openingspraatje.
Hierin zit verwerkt:
• welkom voor de schutters en overige aanwezigen
• het aantal proefpijlen en het aantal tellende pijlen
• huishoudelijke regels, bijv. niet roken, mobieltjes uit rust tijden het schieten enz.
• ouders zoveel mogelijk in de kantine
• ouders niet meelopen met pijlen halen, tenzij de organiserende vereniging dit aan
de begeleiders/ouders vraagt
Scorebriefjes:
De scores worden dubbel genoteerd. De cadetten/junioren schrijven de scores zelf
op. Aspiranten worden door jeugdbegeleiders of ouders geholpen met de scores te
noteren. De totalen worden door de schutters gecontroleerd waarna beide
scorebriefjes, door de schrijver en schutter getekend worden. Een van de
scorebriefjes wordt door de wedstrijdleider ingenomen en nageteld. Het andere
scorebriefje is voor de schutter. Als de scorebriefjes kloppen draagt de
wedstrijdleider ze over aan de jeugdcommissie.
Bogen en andere materialen worden na de wedstrijd pas opgeruimd als alle schutters
klaar zijn met schieten.
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