
Archery 
 

Handboogschutters zullen strijden in een individueel evenement dat bestaat uit een 

kwalificatiesessie, een Round Robin en medaillewedstrijden. Er worden onderlinge wedstrijden 

geschoten om punten te verdienen voor het algemeen klassement, om zo een plaats te bemachtigen 

in de medaillewedstrijden. De schietafstand zal worden gekozen op basis van de variatie van de 

kanshebbers. 

1. Kennismakingssessie 

De handboogschutters kunnen oefenen op het speelveld om het lichaam te laten wennen na een 

reisdag. Ze zullen het veld leren kennen, de wind leren kennen en hun mentaliteit klaarmaken voor 

de competitie. 

2. Kwalificatiesessie 

Een cumulatieve score van 6 uiteinden van 6 pijlen om de rangorde te bepalen. De ranglijstronde 

wordt beloond met punten voor het algemeen klassement en vormt een basis voor de Round Robin. 

3. Round Robin 

In de Round Robin-wedstrijden neemt elke handboogschutter het op tegen elke tegenstander in een 

wedstrijd met 12 pijlen (4x3 pijlen). Handboogschutters verdienen bij elke wedstrijd setpoints: winst 

(2), gelijkspel (1) of verlies (0). Er worden in totaal 7 wedstrijden geschoten. 

4. Bronzen en gouden finale 

Op basis van de behaalde setpoints zal er een top 4 zijn die zal schieten voor een medaille. Nummer 

4 neemt het op tegen nummer 3 voor brons. Nummer 2 zal geconfronteerd worden met nummer 1 

voor goud. De finales worden geschoten op afzonderlijke doelen waar ze in het middelpunt van de 

belangstelling staan. 

 

Competitie schema 

23 juni 9.00 – 10.30 Kennismakingssessie  

 11.00 – 12.00 Kwalificatiesessie  

 12.00 – 14.00 Lunch  

 14.30 – 15.00 30 minuten oefenen  

 15.00 – 16.40 Round Robin (3 matches)  

    

24 juni 8.30 – 9.00 Oefenen  

 9.00 – 11.15 Round Robin (4 matches)  

 11.15 – 11.30 15 minuten pauze  

 11.30 – 11.50 Bronze medaille finale  

 11.55 – 12.15 Gold medaille finale  

 12.20 Medaille ceremonie  

 

Reglement: 

Tijdens de wedstrijd worden de regels van het Wereld Boogschieten gevolgd. De directeur van de 

schietpartij zal ook de rechter zijn. 


