H.B.V. "DE GRENSSCHUTTERS"REUVER
(aangesloten bij de Nederlandse Handboog Bond)
Verenigingslokaal:
Secretaris:
St. Jozefweg 64a
Dhr. R.J.H. Denessen
5953 JP Reuver
Tel : 06-51147958
Tel: 06-11060033
E-mail: secretaris@grensschuttersreuver.nl
Internet: www.grensschuttersreuver.nl
Facebook : www.facebook.com/DeGrensschutters
IBAN: NL19RABO0143690760 Bic: RABONL2U
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wedstrijdreglement Koningsschieten van HBV “De Grensschutters” Reuver.
I. Algemeen
Artikel 1.
Dit wedstrijdreglement heeft betrekking op het Koningsschieten van
Handboogvereniging “De Grensschutters” te Reuver. Het Koningsschieten is een
jaarlijkse interne individuele wedstrijd die open staat voor alle leden van HBV “De
Grensschutters” en voor elke type handboog.
Artikel 2.
De winnaar van deze wedstrijd heeft een jaar lang het recht op het
dragen van de titel "Koning" van HBV “De Grensschutters”.
De winnaar bij de jeugd (indeling volgens NHB reglement) krijgt de titel
"Jeugdschutter."
Artikel 3.
De schutter die de titel "Koning" in drie opeenvolgende jaren verwerft krijgt tevens
de titel "Keizer."
Artikel 4.
Het Koningsschieten vindt plaats in de maand augustus of de maand september.
In ieder geval voor aanvang van het nieuwe competitie seizoen.
Artikel 5.
Een uitnodiging tot deelname aan het Koningsschieten wordt door het bestuur
aan alle leden gestuurd, en wel uiterlijk zes weken voor het plaatshebben
van de wedstrijd. In de uitnodiging staan ten minste vermeld:
- de datum van de wedstrijd.
- het tijdstip waarop het schieten begint.
- een verwijzing naar dit reglement.
Artikel 6.
Deelnemers die arriveren nadat de wedstrijd reeds heeft aangevangen dienen zich
te melden bij de wedstrijdleiding. Zij kunnen nog deelnemen, echter zonder
proefpijlbeurt. De westrijdleiding beslist of zij nog schietbeurten in de pauze
mogen inhalen, en zo ja, hoeveel.

II. Wedstrijdleiding
Artikel 7.
De wedstrijd wordt geleid door een wedstrijdleider en indien noodzakelijk een
of twee assistenten.
Artikel 8.
Bij vragen of klachten over de wedstrijd dienen schutters zich te melden
bij de wedstrijdleiding. Deze beantwoordt de vraag en/of behandelt de klacht
onmiddellijk.
Artikel 9.
Tegen een uitspraak van de wedstrijdleiding als bedoeld in artikel 7, niet zijnde
een beslissing over geschoten punten, staat beroep open bij de aanwezige
bestuursleden.
Artikel 10.
Bestuursleden die deel uitmaken van de wedstrijdleiding mogen niet aanwezig zijn
bij het behandelen van een beroep als bedoeld in artikel 8.
III. Wedstrijdvorm
Artikel 11.
De wedstrijd wordt verschoten over een afstand van 25 meter.
Voor aspiranten (indeling volgens NHB reglement) is dit 18 meter.
Artikel 12.
Vizierschutters schieten op blazoenen van 60 cm. Indien noodzakelijk kan er ook op
5-rings 60cm blazoenen worden geschoten.
Schutters zonder vizier die aan string- of facewalking doen schieten op blazoenen
van 80 cm.
Schutters zonder vizier die niet aan string- of facewalking doen schieten op
blazoenen van 122 cm.
Voor compound schutters telt enkel de “inner ten” als een tien.
Artikel 13.
De wedstrijd bestaat uit twee delen: een voorronde en een finale.
Artikel 14.
De voorronde bestaat uit 1 schietbeurt van 3 proefpijlen gevolgd door 30 tellende
pijlen in twee sets van 5 schietbeurten, met tussen de twee sets een pauze van
15 minuten.
Artikel 15.
De 8 best scorende schutters van de voorronde gaan door naar de finale voor de
koningstitel.
De 8 best scorende jeugdschutters gaan door naar de finale voor de titel
"Jeugdschutter." Bij minder dan 8 deelnemers gaan enkel de beste 4 schutters door
naar de finaleronde.
Indien een jeugdlid op grond van zijn of haar score bij de beste 8 van alle
deelnemers zit, dingt hij/zij mee naar koningstitel en niet meer naar de titel
"Jeugdschutter."

Artikel 16.
De finaleronde verloopt als volgt:
a. De finale verloopt in duelvorm (zie ook punt b) en in sets. Er wordt één pijl per keer
geschoten, waarbij de best scorende schutter twee punten krijgt en de ander nul.
Bij gelijke score krijgen beide schutters één punt. De schutter die als eerste zes
punten heeft wint de set en gaat door naar de volgende ronde. Bij een stand van
5-5 geeft de pijl die het dichtst bij het centrum van het blazoen zit de winnaar aan.
b. Kwartfinale:
De in de voorronde als eerste geëindigde schutter schiet tegen de als achtste
geëindigde. De nummer twee tegen de nummer zeven, de nummer drie tegen de
nummer zes en de nummer vier tegen de nummer vijf.
c. Halve finale:
De winnaar van het duel tussen nummers 1 en 8 schiet tegen de winnaar van het
duel tussen nummers vier en vijf. De winnaar van het duel tussen nummer twee en
zeven schiet tegen de winnaar van het duel tussen nummer drie en zes.
d. Finale:
De winnaars van de duels uit de halve finale schieten een duel om de titel "Koning"
respectievelijk "Jeugdschutter."
IV. Slotbepalng
Artikel 17.
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslissen de aanwezige bestuursleden.
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