Contactinformatie:
tel: +31 (0)26 48 34 700
e-mail: info@handboogsport.nl
Bezoekadres:
Nederlandse Handboog Bond
Papendallaan 60
6816 VD ARNHEM
KVK 40176031

Beste sporter,
Met deze brief bevestigen we jouw inschrijving voor de Nederlands Kampioenschappen Indoor Barebow.
De wedstrijd vindt plaats op zondag 3 april 2022 bij Ons Genoegen Ysselsteyn.
Locatie
Ons Genoegen Ysselsteyn
Gezellenbaan 4b
5813 EA Ysselsteyn.
Tel.: 0478-541873
http://www.hbsonsgenoegen.nl/
Wedstrijdinformatie
● schietafstand 18 meter, volledig 1-10 blazoen Ø 40 cm,
● format : 2 ronden van 3 proefpijlen, 2 x 30 pijlen kwalificatieronde gevolgd door
eliminatierondes,
● finalerondes worden geschoten volgens het setsysteem; best-of-five sets,
● de hoogst gekwalificeerde 16 dames en 16 heren gaan door naar de finalerondes,
● er kunnen maximaal 80 sporters meedoen,
● wanneer niet alle 80 plekken worden ingevuld, kunnen gastschutters worden uitgenodigd,
● gastschutters nemen niet deel aan de eliminatierondes en kunnen derhalve geen
Nederlands Kampioen worden.
Algemene informatie
● het NHB kledingvoorschrift is van toepassing,
● het NHB alcoholbeleid is van toepassing.
● zorg ervoor dat je een geldig identiteitsbewijs bij je hebt. Dit is verplicht in verband met een
eventuele dopingcontrole.
● na aanmelding is er een materiaalcontrole door de aanwezige scheidsrechters.
Let op: er mag niets op of aan de pees zitten behalve het nockpunt en de servings.
Scores
●
●
●
●
●
●
●

alle inslagen op het blazoen (ook missers op het blazoen) dienen gemarkeerd te worden.
dat geldt ook voor de proefpijlen en de eventueel reeds aanwezige gaten.
beslissingen van de scheidsrechter(s) zijn bindend.
Schietbriefjes correct en volledig invullen en ondertekenen.
Alle tienen en negens registreren in de daartoe bedoelde kolom.
Niet-geregistreerde tienen en negens worden niet verwerkt.
Scoreverwerking vindt plaats via IANSEO.
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Tijdschema
08:00
09:00
Pauze
Ca 11.15
13:30
14:15
14:30
14:45
15:05
15:25
15:40
16:00

Aanmeldbalie geopend en na aanmelding materiaalcontrole door
scheidsrechter
2 series inschieten onmiddellijk gevolgd door kwalificatieronde 1e 30 pijlen
Na de 1e ronde 15 minuten pauze
Start Kwalificatieronde 2e 30 pijlen
Na de 2e Kwalificatieronde pauze tbv scoreverwerking en baanindeling
1/8e finaleronde
1/4e finaleronde
1/2e finaleronde
Bronzen finales
Finale Dames
Finale Heren
Prijsuitreiking
Sluiting

Deelname voor NHB-leden is gratis.
Eventuele gastschutters betalen € 10,00 voor deelname. Te betalen op de wedstrijddag zelf.
Mede namens het vrijwilligersteam van Ons Genoegen Ysselsteyn, alvast een fijne en sportieve
wedstrijd toegewenst.

Met vriendelijke groet,

Bart Sterken
NHB Competitie- en Wedstrijdzaken

