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1.

ALGEMEEN PROVINCIAAL SPORTREGLEMENT

PRINCIPES:
- Door deelname aan een wedstrijd en/of kampioenschap van het Provinciaal Verbond Antwerpen erkent de deelnemer en de
organisator op de hoogte te zijn van alle Provinciale reglementen en verbindt er zich toe om deze strikt na te leven.
- In alle, in dit sportreglement voorziene disciplines, divisies, klassen en categorieën kunnen provinciale Kampioenschappen
ingericht worden.
- Alle leden van de aangesloten clubs (zie werkingsreglement) van de provincie Antwerpen waarvan de ledenlijsten tijdig binnen
zijn op het secretariaat van het PVA kunnen deelnemen aan provinciale wedstrijden en /of kampioenschappen.
Weerhouden selectiewedstrijden PVA
°INDOOR
- n/Selectiewedstrijden voor het provinciaal Kampioenschap Jeugd Indoor, voortvloeiend uit het Wintertornooi Jeugd =
n/wedstrijden/2 + 1, afgerond naar onder.
- n/Selectiewedstrijden voor het eindklassement M&V PVA = n/wedstrijden/2 +1, afgerond naar onder.
°Weerhouden kampioenschappen INDOOR / OUTDOOR PVA
Provinciale INDOOR kampioenschappen:
- Provinciaal kampioenschap Jeugd. (PKJ IND)
- Provinciaal kampioenschap Volwassenen. (PKV IND)
Provinciale OUTDOOR kampioenschappen:
- Provinciaal Kampioenschap 1 & 3 pijlen (PK 1&3P KA OUT) Korte Afstand.
- Provinciaal kampioenschap Jeugd (PKJ LA OUT). Lange Afstand.
°UITNODIGINGEN voor alle provinciale wedstrijden en kampioenschappen:
- Alleen vanuit het PVA secretariaat verstuurde uitnodigingen zijn geldig.
°PLAATS van de wedstrijden:
- De plaats is afhankelijk van de organisator waaraan een wedstrijd is toegewezen en wordt vermeld op de uitnodiging.
°INSCHRIJVING voor alle provinciale wedstrijden en kampioenschappen:
- De manier van inschrijven is afhankelijk van de organisator waaraan een wedstrijd is toegewezen en wordt op de
uitnodiging vermeld.
- Het aantal deelnemers aan het kampioenschap is afhankelijk van de capaciteit van de inrichtende organisator.
°INSCHRIJVINGSTERMIJN bij organisators provinciale wedstrijden en kampioenschappen:
° Indoorseizoen :
vanaf 01 september voorafgaand op komend indoor seizoen.
° Outdoorseizoen:
vanaf 01 april voorafgaand op komend outdoor seizoen.
Nota:
- Bij vroegere inschrijvingen dient de organisatie hier geen rekening mee te houden, tenzij anders vermeld op de uitnodiging.
- Schutters die zijn ingeschreven en niet tijdig afmelden (2 dagen voor aanvang wedstrijd), heirkracht daar gelaten, moeten
alsnog voldoen aan het inleggeld.
- Indien de begeleider/verantwoordelijke van de desbetreffende schutter niet ter plaatse betaald zal de vereniging van de
betrokken schutter hierop aangesproken worden via de organisator.
- Zolang aan het inleggeld niet is voldaan zal de betrokken schutter geen enkele aanspraak kunnen maken op eventuele
deelname aan volgende wedstrijden/kampioenschappen binnen het PVA.
°INSCHRIJVINGSGELDEN voor alle provinciale wedstrijden en kampioenschappen:
- Het inschrijvingsgeld wordt jaarlijks bepaald door het bestuur PVA. (Zie tabel 6.4) en voorgesteld op het jaarlijks
Congres.
- De besteding van de inschrijfgelden tussen prijzengeld schutters, onkosten organisators en PVA wordt jaarlijks opgenomen
binnen de begroting PVA.
- Het inschrijvingsgeld wordt vermeld op de uitnodiging.
°UITSLAGEN & SCOREFORMULIEREN van alle provinciale wedstrijden en kampioenschappen:
- De uitslag dient max. 3 werkdagen na de wedstrijd doorgemaild te worden aan secretariaat van het PVA op de documenten van
het PVA, te downloaden via de site.
°KLEDIJ OP ALLE PROVINCIALE WEDSTRIJDEN & KAMPIOENSCHAPPEN:
- Op alle wedstrijden en kampioenschappen is clubkledij gewenst. Indien niet in het bezit van clubkledij is minimum
veilige vrijetijds- of sportieve kledij vereist.
- Gesloten schoeisel is voor iedere deelnemer verplicht.
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°INLEGGELDEN & PRIJZEN OP ALLE PROVINCIALE WEDSTRIJDEN & KAMPIOENSCHAPPEN:
-INLEGGELDEN: Voor alle wedstrijden & Kampioenschappen, zie TABEL 6.5 blz.17 van het sportreglement.
-PRIJZEN:
° Wintertornooi Jeugd (WTJ) / Selecties PKJ Indoor: (SEL PKJ IND)
- De inleggelden worden als volgt verdeeld:
° Inleg wedstrijd Wintertornooi/selectie PKJ is 5,00€, waarvan:
° 2,00€/deelnemer wordt voorbehouden voor de organisator.
° 1,00€/deelnemer wordt voorbehouden voor de prijzenpot Wintertornooi Jeugd. (WTJ)
° De overige 2,00€/deelnemer wordt door het PVA gereserveerd voor de provinciale werking.
°Provinciaal Kampioenschap Jeugd Indoor: (PKJ IND)
- De eerste drie in ieder divisie, klasse en categorie van het Provinciaal kampioenschap ontvangen een medaille:
Goud, Zilver, Brons.
- De verliezer van de Bronzen finale ontvangt een aandenken van het PVA.
°Provinciaal Kampioenschap Volwassenen Indoor (PKV IND)
- De eerste drie in ieder divisie, klasse en categorie van het Provinciaal kampioenschap ontvangen een medaille:
Goud, Zilver, Brons.
°Selectiewedstrijden M&V Indoor:
- Op de selectiewedstrijden M&V Indoor worden geen (geld)prijzen meer uitgekeerd.
- De inleggelden worden als volgt gebruikt:
°Inleg selectiewedstrijden M&V Indoor is 5,00€, waarvan:
° 1,00€/deelnemer wordt voorbehouden voor de organisator.
° 1,00€/deelnemer wordt voorbehouden voor het PVA.
° De overige 3,00€ wordt door het PVA gereserveerd voor het Eindklassement M&V.
-Provinciaal Kampioenschap 1&3P KA Outdoor (PK 1&3P KA)
- De eerste drie in ieder divisie, klasse en categorie van het Provinciaal kampioenschap ontvangen een medaille:
Goud, Zilver, Brons de vierde jeugdschutter op de 18M ontvangt een aandenken van het PVA.
- De winnend club(s) betreffende de ploegenprijzen, Recurve, Compound en Beker Eddy Van Dorst ontvangen een
wisselbeker en een geldprijs van het PVA.
-Provinciaal Kampioenschap Jeugd LA Outdoor (PKJ LA)
- De eerste drie in ieder divisie, klasse en categorie van het Provinciaal kampioenschap ontvangen een medaille:
Goud, Zilver, Brons.
- De verliezer van de Bronzen finale ontvangt een aandenken van het PVA.
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2
2.1.

PROVINCIALE WEDSTRIJDEN & KAMPIOENSCHAPPEN INDOOR
SELECTIE WEDSTRIJDEN Provinciaal Kampioenschap Jeugd Indoor via het WINTERTORNOOI Jeugd

- Via de wedstrijden van het Wintertornooi Jeugd zal ieder jaar het aantal selectiewedstrijden voor het Provinciaal
Kampioenschap Jeugd Indoor bepaald worden (n/wedstrijden WT/2-1, afgerond naar onder)
- De organisatoren, waarvan de accommodatie voldoet, kunnen zich kandidaat stellen indien de aanvraag wordt
ingediend via een aanvraagformulier, zie website van het PVA http://pva-handboogschieten.be
- Indien er valabele kandidaat organisatoren worden gevonden voor deze wedstrijden, zijn onderstaande modaliteiten
van toepassing.
°Taken van de organisator:
- Een veilige toestand en de correcte opstelling in het schietlokaal.
- Zorgt voor blazoenen en voorziet de nodige wedstrijdleider(s).
- Verwerken/doelindeling en controle van de inschrijvingen.
- Zorgt voor een correcte uitmaak van de wedstrijdscores.
- Doorsturen van de uitslag in Excel, naar het secretariaat PVA-max 3 dagen na wedstrijd.
- De score formulieren moeten binnen de 8 dagen toekomen bij het secretariaat PVA
- Doorstorten van de afrekening, max 1maand na ontvangst factuur.
° Taken van het PVA:
- Zorgt dat de uitnodigingen tijdig aan alle contactpersonen van de aangesloten clubs van het PVA
worden verstuurd via mail, en op de site van het PVA wordt gezet.
- In onderling overleg wordt getracht dat er minstens een provinciaal bestuurder/wedstrijddag aanwezig is.
2.2

SCHIETREGLEMENT WINTERTORNOOI JEUGD/SELECTIES PKJ INDOOR:
- De wedstrijden van het wintertornooi zijn teven de selectiewedstrijden waar men zich kan selecteren voor het
provinciaal kampioenschap Jeugd indoor (PKJ Indoor)
°VOORWAARDEN:
- Iedere schutter die onder een jeugdcategorie valt.
- Iedere jeugdschutter aangesloten bij het PVA. (t.t.z. voorkomt op de competitielijst van het PVA)
- Iedere jeugdschutter voldoen aan de nodige selectiewedstrijden in dezelfde divisie.
(Bij onpaar aantal wedstrijden wordt er naar beneden afgerond, bv. 7 selectiewedstrijden/2+1=4,5 selecties,
afgerond naar beneden = minimum 4 te schieten selectiewedstrijden voor het wintertornooi en het PKJ.)
° INSCHRIJVING:
- Afhankelijk van de organisator waaraan de selectie voor het PKJ Indoor, via het wintertornooi is
toegewezen wordt op de uitnodiging vermeld.
- Schutters die zijn ingeschreven en niet tijdig (2 dagen voor aanvang wedstrijd) afmelden, heirkracht daar
gelaten, moeten alsnog voldoen aan het inleggeld.
- Het aantal deelnemers aan het wintertornooi/ selectiewedstrijden/manche is afhankelijk van de capaciteit
van de inrichtende organisator.
°LEEFTIJDSCATEGORIEËN:
Indeling leeftijdscategorieën:
- Categorie: Pupillen
- Categorie: Benjamins
- Categorie: Kadetten
- Categorie: Junioren
In beide divisies: recurve & compound en klassen: dames en heren
Nota: Men start aan het wintertornooi en de selectiewedstrijden PKJ in de jeugdcategorie die men na de
ledenadministratie PVA bezit, tenzij men tijdig een categorie verhoging heeft aangevraagd. Eenmaal een
categorie verhoging toegekend schiet men alle gerelateerde wedstrijden/kampioenschappen in die categorie uit.
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°AFSTANDEN & BLAZOENEN:
Categorie
Pupillen
Benjamins
Kadetten
Junioren

Discipline
Afstand
Blazoen
Recurve
60 cm blazoen
18 meter
Compound
60 cm blazoen
Recurve
60 cm blazoen
18 meter
Compound
60 cm blazoen
Recurve
40 cm blazoen
18 meter
Compound
Tri-spot COMPOUND
Recurve
Tri-spot RECURVE
18 meter
Compound
Tri-spot COMPOUND
Er wordt geschoten op de desbetreffende 10 van zijn/haar discipline.

° SCHIETPROCEDURE:
- Stelsel: 3 pijlen, voorafgegaan door 2 series proefpijlen, gevolgd door 36 wedstrijdpijlen op tijdslimiet.
- Volgorde: A – B – C –D
- Aantal reeksen: Maximum 4, al naargelang de opkomst. (10u. - 13u. – 16u. – 19u.)
° Controle van de schiettijden:
- De schiettijden worden aangeduid door middel van visuele- (lichten) en audiosignalen (fluitje of andere
audiosignaal).
- Ingeval van breuk of materiaalproblemen mag de schutter zijn niet geschoten pijlen (max. 12 pijlen)
inhalen.
Hoe? Te bepalen door de wedstrijdleider ter plaatse.
° Scoretelling:
- Tijdens de wedstrijd noteren 2 schutters per doel de punten.
- In geval van discussie over de waarde van een pijl, kan er beroep worden gedaan op de wedstrijdleider.
- De beslissing van de wedstrijdleider. is definitief.
- De scoreformulieren worden ingevuld aan het doel en ondertekend door beide schutters. Er zijn steeds 2
scoreformulieren per doel voorzien.
- Klachten worden niet meer aanvaard nadat de scoreformulieren zijn ondertekend en binnengebracht bij
het wedstrijdsecretariaat.
- Alle fouten moeten recht gezet zijn voor de volgende fase van de competitie.
- Indien er een afwijking is van de totale som, dan zal de laagste som definitief zijn.
- Elke vervalsing of wijziging van een scoreformulier zonder akkoord van de tegenstander of wedstrijdleider.
leidt tot een diskwalificatie van de schutter die de vervalsing heeft doen ontstaan.
- Indien een schutter zijn pijlen uit het doel verwijderd, voordat de score is opgeschreven, tellen de pijlen
voor deze beurt niet.
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2.3
PROVINCIAAL KAMPIOENSCHAP JEUGD INDOOR
- Ieder jaar voorziet het PVA een openstelling tot organisatie voor dit kampioenschap aan al de aangesloten
verenigingen van het PVA op het grondgebied van de provincie Antwerpen.
- De verenigingen waarvan de accommodatie voldoet, kunnen zich kandidaat stellen indien de aanvraag wordt
ingediend via een aanvraagformulier zie website van het PVA http://pva-handboogschieten.be
- Indien er valabele kandidaat organisatoren worden gevonden voor dit kampioenschap, zijn onderstaande modaliteiten
van toepassing:
° Taken van de organisator:
- Een veilige toestand en de correcte opstelling in het schietlokaal.
- Zorgt voor blazoenen en voorziet de nodige wedstrijdleider(s).
- Verwerken/doelindeling en controle van de inschrijvingen via de ledenlijst PVA
- Zorgt voor een correcte uitmaak van de wedstrijdscores.
- De uitslag dient max. 3 werkdagen na de wedstrijd doorgemaild te worden aan secretariaat van het PVA op
de uitslagdocumenten van het PVA te downloaden via de site.
- De score formulieren moeten binnen de 5 dagen toekomen bij secretariaat PVA.
- Doorstorten van de afrekening, max 1maand na ontvangst factuur.
° Taken van het PVA:
- Zorgt dat de uitnodigingen tijdig aan alle contactpersonen van de aangesloten clubs van het PVA
worden verstuurd via mail, en op de site van het PVA wordt gezet.
- In onderling overleg wordt getracht dat er minstens een provinciaal bestuurder/wedstrijddag aanwezig is.
2.3.1

SCHIETREGLEMENT PROVINCIAAL KAMPIOENSCHAP JEUGD INDOOR (PKJ INDOOR):

°VOORWAARDEN:
- Iedere schutter die onder een jeugdcategorie valt.
- Iedere deelnemende jeugdschutter is aangesloten bij het PVA. (t.t.z. voorkomt op de competitielijst PVA)
- Iedere schutter die voldaan heeft aan de nodige selectievoorwaarden.
° INSCHRIJVING:
- Afhankelijk van de organisator wordt dit op de uitnodiging vermeld.
- Schutters die zijn ingeschreven en niet tijdig (2 dagen voor aanvang wedstrijd) afmelden, heirkracht daar
gelaten, moeten alsnog voldoen aan het inleggeld.
- Het aantal deelnemers is afhankelijk van de capaciteit van de sportaccommodatie
° LEEFTIJDSCATEGORIEËN:
- Aan het Provinciaal kampioenschap indoor nemen de volgende leeftijdscategorieën in beide divisies
& klassen deel:
- Categorie: Pupillen J/M gescheiden.
- Categorie: Benjamins J/M gescheiden
- Categorie: Kadetten J/M gescheiden
- Categorie: Junioren J/M gescheiden
Nota: - Om maximaal gebruik te maken van de sportterreinen en het maximumaantal toegelaten schutters te
laten deelnemen, schieten de verschillende categorieën mogelijks afwisselend tijdens de kwalificaties.
- De schutters nemen deel aan het kampioenschap in de categorie waarin men de selectie heeft behaald.
° AFSTANDEN & BLAZOENEN:
Categorie
Pupillen
Benjamins
Kadetten
Junioren

Discipline

Afstand

Recurve

Blazoen

60 cm blazoen
18 meter
Compound
60 cm blazoen
Recurve
60 cm blazoen
18 meter
Compound
60 cm blazoen
Recurve
40 cm blazoen
18 meter
Compound
Tri-spot COMPOUND
Recurve
Tri-spot RECURVE
18 meter
Compound
Tri-spot COMPOUND
Er wordt geschoten op de desbetreffende 10 van zijn/haar discipline
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° SCHIETPROCEDURE:
-Gedurende de volledige wedstrijd blijven alle afstanden en blazoenen voor elke categorie van toepassing.
° PLAATSING van de blazoen:
-Tri spot: Het centrum van de middelste spot bevindt zich op 130cm boven de grond (+/- 5cm)
-Kwalificaties
= 4 schutters per doel en 4 blazoenen per doel
-Eliminaties
= 2 schutters per doel en 2 blazoenen per doel
-Finale
= 1 schutter per doel en 1 blazoen per doel

(Plaatsing van 4 tri-spots)

(plaatsing van 2 tri-spots)

Blazoen van 60cm: Het centrum bevindt zich op 130cm boven de grond (+/- 5cm)
- Kwalificaties
= 4 schutters per doel en 2 blazoenen per doel
- Eliminaties
= 2 schutters per doel en 2 blazoenen per doel
- Finale
= 1 schutter per doel en 1 blazoen per doel
- Blazoen van 40cm: Het centrum van het bovenste blazoen bevindt zich op maximum 162cm
en het centrum van het onderste blazoen bevindt zich op minimum 100cm van de grond.
- Kwalificaties
= 4 schutters per doel en 4 blazoenen per doel
- Eliminaties
= 2 schutters per doel en 2 blazoenen per doel
- Finale
= 1 schutter per doel en 1 blazoen per doel

van de grond

(Plaatsing van 4 40cm blazoenen

° PLAATS TUSSEN de blazoenen:
-Tri spots kwalificaties
: De afstand tussen blazoen C en B is tenminste 10cm.
De afstand tussen blazoenen A/C en B/D is niet groter dan 2cm.
-Tri spots eliminaties
: De afstand tussen beide blazoenen moet minstens 25cm zijn.
- 60cm
: Geen bepaalde afmetingen tussen de blazoenen.
- 40cm
: Er moet minstens 10cm tussen het bovenste en onderste blazoen zitten.
° Schietprocedure KWALIFICATIES:
- Kwalificaties volgens het AB-CD systeem: na 2 proefreeksen, schiet elke schutter 12 x 3 pijlen op het
blazoen dat is voorgeschreven volgens zijn/haar categorie (120sec – 3 pijlen)
- Extra doelen om op te warmen mogen worden opgesteld in een extra voorziene ruimte.
° Schietprocedure ELIMINATIES & FINALES:
- Alle schutters geklasseerd tussen de 1ste en de 32ste plaats gaan door naar de finales.
- De organisator organiseert:
° Een 1/16de finales
: indien er tussen de 17-32 deelnemers zijn
° Een 1/8ste finales
: indien er tussen de 9-16 deelnemers zijn
° Een 1/4de finales
: Indien er tussen de 5-8 deelnemers zijn
- Indien het aantal schutters in een categorie niet gelijk is aan 32, 16, 8 of 4 zullen er “bye” plaatsen
toegekend worden. De keuze is aan de organisatoren in functie van het aantal beschikbare doelen.
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° Recurve:
- Eliminaties: Maximum 5 sets van 3 pijlen met een schiettijd van 2 minuten
- Finales: In de finales, max 5 sets van 3 pijlen met een schiettijd van 2 min, wordt niet alternerend
geschoten.
Verduidelijking: Tijdens de eliminaties en de finales markeert de schutter die een set wint 2 punten, de
schutter die verliest 0 punten, in geval van gelijkheid markeert elke schutter 1 punt. De eerste van beide
schutters die 6 punten in de set behaalt is de winnaar van de match.
° Compound:
- Eliminaties: Maximum 5 reeksen van 3 pijlen met een schiettijd van 2 min
- Finales: In de finales, max 5 sets van 3 pijlen met een schiettijd van 2 min, wordt niet alternerend
geschoten.
Verduidelijking: Iedere match bestaat uit 5 reeksen van 3 pijlen. De winnaar is de schutter die het meeste
punten heeft geschoten na 15 pijlen (5 reeksen van 3 pijlen).
° Procedure bij GELIJKHEID VAN DE PUNTEN:
Na de kwalificaties:
- Gezien er maximaal 32 boogschutters per categorie geselecteerd worden, zal bij gelijkheid in de
kwalificaties het gemiddelde van kwalificatieronde berekend worden om door te stoten tot de eliminaties.
- Indien er gelijkheid is telt:
° Het meeste aantal 10’en (compound “inner-ten”)
° Het meeste aantal 9’s
° Indien er nog een gelijkheid is, zal een willekeurige trekking gebeuren om de tabel op te maken.
° De trekking zal gebeuren door een wedstrijdleider met de betrokken schutters aanwezig.
° Indien er voor plaats 32 een gelijkheid is zal er een shoot off plaats vinden tussen de schutters.
Na de eliminaties en finales:
- Indien er een gelijkheid is na 5 geschoten sets, gelden volgende afspraken:
° Elke schutter schiet 1 pijl
° De pijl dichtst bij het centrum wint. (Bij een tri-spot wordt er geschoten op het middelste blazoen)
° Indien er nog een gelijk is, herbegint het duel.
° CONTROLE VAN DE SCHIETTIJDEN:
- De schiettijden worden aangeduid door middel van visuele- (lichten) en audiosignalen (fluitje of andere
audiosignaal).
Verduidelijking: Indien er een probleem is met de visuele signalen (lichten of digitale chronometer) zal een persoon
van de organisatie (begeleidt door de wedstrijdleider) aan de buiten kant van het plein geplaats worden om visueel de
tijd aan te geven. Deze persoon staat in het zicht van alle schutters die zich op de schietlijn bevinden. Deze persoon
geeft de laatste 30 seconden aan met een oranje vlag omhoog te steken. Tijdens de finales zullen de punten
aangegeven worden door middel van een puntenbord die zal voorzien zijn aan ieder voet van elk doel, deze om aan de
supporters de gelegenheid te geven om de matches te volgen.

- Ingeval van breuk of materiaalproblemen kan enkel tijdens de kwalificatieronden de schutter zijn niet
geschoten pijlen (maximum 12 pijlen) inhalen.
- Gedurende de eliminaties en de finales kunnen er geen inhaalschoten geschoten worden. De schutter in
kwestie dient dan binnen de voorziene tijd het probleem op te lossen. Hij mag hiervoor zijn reserve
materiaal gebruiken welk achter de wachtlijn geplaatst moet worden.
° SCORETELLING:
-Tijdens de kwalificaties noteren 2 schutters per doel de punten. Tijdens de eliminaties schrijft men de
punten van de tegenstander op.
- In geval van discussie over de waarde van een pijl, kan er beroep worden gedaan op de wedstrijdleider.
- De beslissing van de wedstrijdleider is definitief.
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- Tijdens de finales worden de punten geverifieerd door de wedstrijdleider.
- De scoreformulieren worden ingevuld aan het doel en ondertekend door beide schutters. Er zijn steeds 2
scoreformulieren per doel voorzien tijdens de kwalificaties en 1 scoreformulier per schutter tijdens de
eliminaties.
- Klachten worden niet meer aanvaard nadat de scoreformulieren zijn ondertekend en binnengebracht op het
wedstrijdsecretariaat.
- Alle fouten moeten recht gezet zijn voor de volgende fase van de competitie.
- Indien er een afwijking is van de totale som, dan zal de laagste som definitief zijn.
- Elke vervalsing of wijziging van een scoreformulier zonder akkoord van de tegenstander of wedstrijdleider
leidt tot een diskwalificatie van de schutter die de vervalsing heeft doen ontstaan.
- Indien een schutter zijn pijlen uit het doel verwijderd, voordat de score is opgeschreven, tellen de pijlen
voor deze beurt niet.
2.4

PROVINCIAAL KAMPIOENSCHAP VOLWASSENEN INDOOR:

- Ieder jaar voorziet het PVA een openstelling tot organisatie voor dit kampioenschap aan al de aangesloten
verenigingen van het PVA op het grondgebied van de Provincie Antwerpen.
- De organisatoren, waarvan de accommodatie voldoet, kunnen zich kandidaat stellen indien de aanvraag
wordt ingediend via een aanvraagformulier zie website van het PVA http://pva-handboogschieten.be
- Indien er een valabele kandidaat organisator wordt gevonden voor dit kampioenschap, zijn onderstaande modaliteiten
van toepassing:
° Taken van de organisator:
- Een veilige toestand en de correcte opstelling in het schietlokaal.
- Zorgt voor blazoenen en voorziet de nodige wedstrijdleider(s).
- Verwerken/doelindeling en controle van de inschrijvingen via de ledenlijst van het PVA.
- Zorgt voor een correcte uitmaak van de wedstrijdscores.
- Doorsturen van de uitslag in Excel, naar het secretariaat PVA, max 3 dagen na wedstrijd.
- De uitslag dient max. 3 werkdagen na de wedstrijd doorgemaild te worden aan secretariaat van het PVA op
de documenten van het PVA te downloaden via de site.
- De score formulieren moeten binnen de 5 dagen toekomen bij secretariaat PVA.
-Doorstorten van de afrekening, max 1maand na ontvangst factuur.
° Taken van het PVA:
- Zorgt dat de uitnodigingen tijdig aan alle contactpersonen van de aangesloten clubs van het PVA worden
verstuurd via mail, en op de site van het PVA wordt gezet.
- In onderling overleg wordt getracht dat er minstens een provinciaal bestuurder/wedstrijddag aanwezig is.
2.4.1

SCHIETREGLEMENT PROVINCIAAL KAMPIOENSCHAP SENIOREN INDOOR (PKS INDOOR):
° VOORWAARDEN:
- Iedere schutter die is aangesloten in een club van het PVA. (t.t.z. voorkomt op de competitielijst van het PVA)
° INSCHRIJVING:
- Afhankelijk van de organisator waaraan de selectie voor het PKJ Indoor, via het wintertornooi is toegewezen
en wordt op de uitnodiging vermeld.
- Schutters die zijn ingeschreven en niet tijdig (2 dagen voor aanvang wedstrijd) afmelden, heirkracht daar
gelaten, moeten alsnog voldoen aan het inleggeld.
- Het aantal deelnemers/manche is afhankelijk van de capaciteit van de inrichtende organisator.
°LEEFTIJDSCATEGORIEËN:
- In beide Divisies - Recurve & Compound
- Categorie: Heren/Dames Senior
- Categorie: Heren/Dames Master
- Categorie: Heren/Dames Veteraan
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°AFSTANDEN & BLAZOENEN:
- Er wordt geschoten op een afstand van 18 Meter.
- Er wordt op Tri-spot blazoenen geschoten.
- Recurve schutters schieten op:
RECURVE TRI-spot BLAZOEN
- Compound schutters schieten op:
COMPOUND TRI-spot BLAZOEN
° SCHIETPROCEDURE:
- Stelsel : Er wordt geschoten over 60 schot, op een afstand van 18 meter in beide divisies met tijdslimiet.
- Volgorde : A – B – C –D
° CONTROLE VAN DE SCHIETTIJDEN:
- De schiettijden worden aangeduid door middel van visuele- (lichten) en audiosignalen, fluitje of ander
audiosignaal.
- Ingeval van breuk of materiaalproblemen kan de schutter zijn niet geschoten pijlen (max. 12 pijlen) inhalen.
° SCORETELLING:
- Tijdens de wedstrijd noteren 2 schutters per doel de punten.
- In geval van discussie over de waarde van een pijl, kan er beroep worden gedaan op een wedstrijdleider.
- De beslissing van de wedstrijdleider is definitief.
- De scoreformulieren worden ingevuld aan het doel en ondertekend door alle schutters van deze doel.
- Klachten worden niet meer aanvaard nadat de scoreformulieren zijn ondertekend en binnengebracht bij het
wedstrijdsecretariaat.
- Alle fouten moeten recht gezet zijn voor de volgende fase van de competitie.
- Indien er een afwijking is van de totale som, dan zal de laagste som definitief zijn.
- Elke vervalsing of wijziging van een scoreformulier zonder akkoord van de tegenstander of
wedstrijdleider leidt tot een diskwalificatie van de schutter die de vervalsing heeft doen ontstaan.
- Indien een schutter zijn pijlen uit het doel verwijderd, voordat de score is opgeschreven, tellen de pijlen voor
deze beurt niet.
2.5
PROVINCIAAL MASTERS & VETERANEN
- Ieder jaar voorziet het PVA een openstelling tot organisatie voor deze wedstrijden aan al de aangesloten
verenigingen van het PVA op het grondgebied van de Provincie Antwerpen.
- De organisator, waarvan de accommodatie voldoet, kunnen zich kandidaat stellen indien de aanvraag wordt
ingediend via een aanvraagformulier zie website van het PVA http://pva-handboogschieten.be
- Indien er valabele kandidaat organisatoren worden gevonden voor deze selectiewedstrijden, zijn onderstaande
modaliteiten van toepassing:
° Taken van de organisator:
- Een veilige toestand en de correcte opstelling in het schietlokaal.
- Zorgt voor blazoenen en voorziet de nodige wedstrijdleider(s).
- Verwerken/doelindeling en controle van de inschrijvingen.
- Zorgt voor een correcte uitmaak van de wedstrijdscores.
- De uitslag dient max. 3 werkdagen na de wedstrijd doorgemaild te worden aan secretariaat van het PVA op
de uitslagdocumenten van het PVA te downloaden via de site.
- De score formulieren moeten binnen de 5 dagen toekomen bij secretariaat PVA.
- Doorstorten van de afrekening, max 1maand na ontvangst factuur.
° Taken van het PVA:
- Zorgt dat de uitnodigingen tijdig aan alle contactpersonen van de aangesloten clubs van het PVA worden
verstuurd via mail, en op de site van het PVA wordt gezet.
- In onderling overleg wordt getracht dat er minstens een provinciaal bestuurder/wedstrijddag aanwezig is.
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2.5.1 SCHIETREGLEMENT MASTERS & VETERANEN PVA:
° VOORWAARDEN:
- Iedere M & V die is aangesloten in een club van het PVA. (t.t.z. voorkomt op de competitielijst van het PVA)
- Voldoen aan de helft +1 van de selectiewedstrijden, afgerond naar beneden en hebben deelgenomen in éen
en dezelfde Divisie om aanspraak te maken op de eindklassering.
° INSCHRIJVING:
- Afhankelijk van de organisator waaraan de selectie is toegewezen en wordt op de uitnodiging vermeld.
- Schutters die zijn ingeschreven en niet tijdig (2 dagen voor aanvang wedstrijd) afmelden, heirkracht
daar gelaten, moeten alsnog voldoen aan het inleggeld.
- Het aantal deelnemers is afhankelijk van de capaciteit van de sportaccommodatie.
° LEEFTIJDSCATEGORIEËN:
- In de leeftijdscategorieën MASTERS & VETERANEN in beide Divisies - Recurve & Compound
° START VAN DE WEDSTRIJDEN:
- De wedstrijden worden ingericht op een vrijdag of zaterdag, afhankelijk van de organisator (voor)middag en
starten om:
° 1ste manche aanvang om 10h00 er wordt geschoten in 2 of 4 lijnen (A-B / C-D)
° 2de manche aanvang om 14h00 er wordt geschoten in 2 of 4 lijnen (A-B-C-D)
NOTA: De organisator mag/kan vrij beslissen of er een manche is om 10h00. Indien er maar éen manche is in
de namiddag mag de organisator tijdig beslissen om te starten om 13h00, dit moet wel op de kalender
vermeld staan.
° STELSEL:
- Er wordt geschoten over 60 schot, op een afstand van 18 meter in beide divisies en met tijdslimiet,
voorafgegaan door 2x3 proefpijlen.
- De compound schutters schieten op de “grote tien”.
- Volgorde: A – B / C –D of A -B - C - D
- Blazoenen: MONO Blazoen van 60cm. De zones (mono zijn 10 - 9 - 8 - 7 - 6)
Het centrum van het bovenste blazoen bevindt zich op maximum 162cm van de grond en het centrum
van het onderste blazoen bevindt zich op minimum 100cm van de grond.
A
B
C
D
= 4 schutters per doel en 4 blazoenen per doel.
° CONTROLE VAN DE SCHIETTIJDEN:
- De schiettijden worden aangeduid door middel van visuele- (lichten) en audiosignalen, fluitje of ander
audiosignaal.
°SCORETELLING:
- Tijdens de wedstrijd noteren 2 schutters per doel de punten.
- In geval van discussie over de waarde van een pijl, kan er beroep worden gedaan op een wedstrijdleider.
- De beslissing van de wedstrijdleider is definitief.
- De scoreformulieren worden ingevuld aan het doel en ondertekend door alle schutters van deze doel.
- Klachten worden niet meer aanvaard nadat de scoreformulieren zijn ondertekend en binnengebracht bij het
wedstrijdsecretariaat.
- Alle fouten moeten recht gezet zijn voor de volgende fase van de competitie.
- Indien er een afwijking is van de totale som, dan zal de laagste som definitief zijn.
- Elke vervalsing of wijziging van een scoreformulier zonder akkoord van de tegenstander of
wedstrijdleider leidt tot een diskwalificatie van de schutter die de vervalsing heeft doen ontstaan.
- Indien een schutter zijn pijlen uit het doel verwijderd, voordat de score is opgeschreven, tellen de pijlen voor
deze beurt niet.
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3
PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN OUTDOOR
- Ieder jaar voorziet het PVA een openstelling tot organisatie voor deze kampioenschappen aan al de aangesloten
verenigingen van het PVA op het grondgebied van de Provincie Antwerpen.
- De verenigingen, waarvan de accommodatie voldoet, kunnen zich kandidaat stellen indien de aanvraag wordt
ingediend via een aanvraagformulier zie website van het PVA http://pva-handboogschieten.be
- Indien er valabele kandidaat organisator wordt gevonden voor dit kampioenschap, zijn onderstaande modaliteiten
van toepassing.
° Taken van de organisator:
- Een veilige toestand en de correcte opstelling in het schietlokaal.
- Zorgt voor blazoenen en voorziet de nodige wedstrijdleider(s).
- Verwerken/doelindeling en controle van de inschrijvingen.
- Zorgt voor een correcte uitmaak van de wedstrijdscores.
- De uitslag dient max. 3 werkdagen na de wedstrijd doorgemaild te worden aan secretariaat van het PVA op
de documenten van het PVA te downloaden via de site.
- De score formulieren moeten binnen de 8 dagen toekomen bij secretariaat PVA.
- Doorstorten van de afrekening, max 1maand na ontvangst factuur.

3.1

° Taken van het PVA:
- Zorgt dat de uitnodigingen tijdig aan alle contactpersonen van de aangesloten clubs van het PVA worden
verstuurd via mail, en op de site van het PVA wordt gezet.
- In onderling overleg wordt getracht dat er minstens een provinciaal bestuurder/wedstrijddag aanwezig is.
SCHIETREGLEMENT PROVINCIAAL KAMPIOENSCHAP (PK 1 & 3P KA OUTDOOR):
° VOORWAARDEN:
- Iedere schutter die is aangesloten in een club van het PVA. (t.t.z. voorkomt op de competitielijst van het PVA)
°INSCHRIJVING:
- Afhankelijk van de organisator waaraan dit kampioenschap is toegewezen en wordt op de uitnodiging
vermeld.
- Schutters die zijn ingeschreven en niet tijdig (2 dagen voor aanvang wedstrijd) afmelden, heirkracht daar
gelaten, moeten alsnog voldoen aan het inleggeld.
- Het aantal deelnemers aan dit kampioenschap is afhankelijk van de capaciteit van de inrichtende organisator.
° LEEFTIJDSCATEGORIEËN:
- Alle leeftijdscategorieën in beide Divisies: Recurve & Compound
° PROVINCIALE TITELS INDIVIDUEEL:
- Voor de jeugd wordt op beide afstanden 18 & 25M per divisie (R&C) de klassen (J&M) samengevoegd.
- In ieder andere leeftijdscategorie zijn per DIVISIE provinciale titels te verdienen per divisie/klasse (H & D)
° PROVINCIALE TITELS CLUBS in beide DIVISIES:
Provinciaal Club Kampioen wordt de ploeg bestaande uit:
- De 3 hoogste schutters in dezelfde divisie over de totale wedstrijd. (72 pijlen)
- Bij een eventuele gelijkheid wint de ploeg met de hoogste persoonlijke “recurve” score.
- De scores dienen ingeleverd te worden bij de wedstrijdorganisatie door de clubs zelf en dit maximum 15 min
na het beëindigen van de wedstrijd.
- De beide provinciale clubkampioenen ontvangen een wisselbeker en een geldprijs ter beschikking gesteld
door het PVA.
° WISSELBEKER “Eddy Van Dorst”:
- De vereniging die de meeste jeugdschutters aan de lijn brengt op 18m en 25m Recurve en Compound
samengeteld wint de wisselbeker “Eddy Van Dorst”.
- Bij gelijkheid wint de vereniging met de meeste Recurve schutters. Indien er nog gelijkheid is wint de
vereniging met de jongste deelnemende Recurve schutter
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Nota: - De winnende vereniging ontvangt een wisselbeker en een geldprijs ter beschikking gesteld door het PVA.
- Alle prijzen worden na de wedstrijd uitgereikt.
- De Wisselbeker(s) worden eigendom van de club(s) indien zij 3 jaar na elkaar of 3 x op 5 jaar deze behalen.
° AFSTANDEN & BLAZOENEN:
Categorie
Pupillen
Benjamins
Kadetten
Junioren
Hogere leeftijdscategorieën

Discipline
Recurve
Compound
Recurve
Compound
Recurve
Compound
Recurve
Compound
Recurve
Compound

Afstand

Blazoen

18 meter
18 meter
60 cm blazoen
25 meter
25 meter
&

25 meter

60 cm blazoen

° SCHIETPROCEDURE
- Er wordt geschoten over 72 schot totaal.
- Stelsel: 3Pijlen : 36 schot met 2 proefbeurten.
: 1Pijl : 36 schot.
- Afstanden
: 18meter en 25 meter in beide divisies met tijdslimiet.
- Volgorde
: A – B – C –D
° CONTROLE VAN DE SCHIETTIJDEN:
- De schiettijden worden aangeduid door middel van visuele- (lichten) en audio signalen, fluitje of ander
audiosignaal.
- Ingeval van breuk of materiaalproblemen kan de schutter zijn niet geschoten pijlen (max. 12 pijlen) inhalen.
° SCORETELLING:
- Er zijn steeds 2 scoreformulieren per doel voorzien tijdens de wedstrijd.
- Tijdens de wedstrijd noteren 2 schutters per doel de punten.
- In geval van discussie over de waarde van een pijl, kan er beroep worden gedaan op een wedstrijdleider.
- De beslissing van de wedstrijdleider is definitief.
- De scoreformulieren worden ingevuld aan het doel en ondertekend door alle schutters van deze doel.
- Klachten worden niet meer aanvaard nadat de scoreformulieren zijn ondertekend en binnengebracht bij het
wedstrijdsecretariaat.
- Alle fouten moeten recht gezet zijn voor de volgende fase van de competitie.
- Indien er een afwijking is van de totale som, dan zal de laagste som definitief zijn.
- Elke vervalsing of wijziging van een scoreformulier zonder akkoord van de tegenstander of wedstrijdleider
leidt tot een diskwalificatie van de schutter die de vervalsing heeft doen ontstaan.
- Indien een schutter zijn pijlen uit het doel verwijderd, voordat de score is opgeschreven, tellen de pijlen voor
deze beurt niet.
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3.2

SCHIETREGLEMENT PROVINCIAAL KAMPIOENSCHAP JEUGD LANGE AFSTAND (PKJ LA)
° VOORWAARDEN:
- Iedere schutter die onder de jeugdcategorie valt en is aangesloten in een club van het PVA, waarvan de
ledenlijst tijdig binnen is.
° INSCHRIJVING:
- Afhankelijk van de organisator waaraan het kampioenschap is toegewezen en wordt op de uitnodiging
vermeld.
- Schutters die zijn ingeschreven en niet tijdig (2 dagen voor aanvang wedstrijd) afmelden, heirkracht daar
gelaten, moeten alsnog voldoen aan het inleggeld.
- Het aantal deelnemers dit kampioenschap is afhankelijk van de capaciteit van de inrichtende organisator.
° LEEFTIJDSCATEGORIEËN:
- Categorie: Pupillen J/M gescheiden
- Categorie: Benjamins J/M gescheiden
- Categorie: Kadetten J/M gescheiden
- Categorie: Junioren J/M gescheiden

Nota: Om maximaal gebruik te maken van de sportterreinen en het maximum aantal toegelaten schutters te
laten deelnemen, schieten de verschillende categorieën mogelijks afwisselend tijdens de kwalificaties.
° AFSTANDEN & BLAZOENEN:
RECURVE
Pupillen
Benjamins
Kadetten
Junioren
COMPOUND
Pupillen
Benjamins
Kadetten
Junioren

20 meter
40 meter
60 meter
70 meter

122cm blazoen

20 meter
40 meter
50 meter
50 meter

80cm blazoen – mono spot

° SCHIETPROCEDURE:
Algemene afspraken schietprocedure:
- Gedurende de volledige wedstrijd blijven alle afstanden en blazoenen voor elke categorie van toepassing.
- Het centrum van het blazoen bevindt zich op 130cm boven de grond (+/- 5cm)
° Schietprocedure KWALIFICATIES:
- Kwalificaties volgens het AB-CD systeem:
- Na 2 proefreeksen, schiet elke schutter 2x36 schot in 6 beurten van 6 pijlen en dit in max tijd van 4 min.
- Extra doelen om op te warmen mogen worden opgesteld naast/buiten het schietterrein.
° Schietprocedure ELIMINATIES &FINALES:
- Alle schutters gaan, na de kwalificaties door naar de eliminaties
- De organisator organiseert:
 Een 1/16de finales : indien er tussen de 17-32 deelnemers zijn
 Een 1/8ste finales : indien er tussen de 9-16 deelnemers zijn
 Een 1/4de finales : Indien er tussen de 5-8 deelnemers zijn
- Indien het aantal schutters in een categorie niet gelijk is aan 32, 16, 8 of 4 zullen er “bye” plaatsen
toegekend worden. De keuze is aan de organisatoren in functie van het aantal beschikbare doelen.
Recurve:
- Eliminaties: Maximum 5 sets van 3 pijlen met een schiettijd van 2 minuten
- Finales: Maximum 5 sets van 3 pijlen met een schiettijd van 2 min, wordt niet alternerend geschoten.
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Verduidelijking: Tijdens de eliminaties en de finales markeert de schutter die een set wint 2 punten, de
schutter die verliest 0 punten, in geval van gelijkheid markeert elke schutter 1 punt. De eerste van beide
schutters die 6 of meer punten in de set behaalt is de winnaar van de match.
Compound:
- Eliminaties: Maximum 5 reeksen van 3 pijlen met een schiettijd van 2 min
- Finales: Maximum 5 reeksen van 3 pijlen met een schiettijd van 2 min, wordt niet alternerend geschoten.
Verduidelijking: Iedere match bestaat uit 5 reeksen van 3 pijlen. De winnaar is de schutter die het meeste
punten heeft geschoten na 15 pijlen (5 reeksen van 3 pijlen).
PROCEDURE BIJ GELIJKHEID VAN PUNTEN:
Na de kwalificaties Indien er gelijkheid is telt:
° Het meeste aantal
X’n
° Het meeste aantal
10’n
° Indien er nog een gelijkheid is, zal een willekeurige trekking gebeuren om de tabel op te maken.
° De trekking zal gebeuren door de hoofdscheidsrechter met de betrokken schutters aanwezig.
° Indien er voor plaats 32 een gelijkheid is zal er een shoot-off plaats vinden tussen de schutters.
Na de eliminaties en finales Indien er een gelijkheid is na 5 geschoten sets (recurve) of gelijk aantal punten na
5 reeksen (compound), gelden volgende afspraken:
° Elke schutter schiet 1 pijl
° De pijl dichtst bij het centrum wint.
° Indien er nog een gelijk is, herbegint het duel tot er een winnaar is.
° CONTROLE VAN DE SCHIETTIJDEN:
- De schiettijden worden aangeduid door middel van visuele- (lichten)audio signalen, fluitje of ander signaal.
Verduidelijking:
- Indien er een probleem is met de visuele signalen (lichten of digitale chronometer) zal een persoon van de
organisatie, begeleidt door een wedstrijdleider, aan de buiten kant van het plein geplaats worden om visueel
de tijd aan te geven. Deze persoon staat in het zicht van alle schutters die zich op de schietlijn bevinden.
Deze persoon geeft de laatste 30 seconden aan met een oranje vlag omhoog te steken. Tijdens de finales
zullen de punten aangegeven worden door middel van een puntenbord die zal voorzien zijn aan ieder voet
van elk doel, deze om aan de supporters de gelegenheid te geven om de matches te volgen.
- Ingeval van breuk of materiaalproblemen kan enkel tijdens de kwalificatieronden de schutter zijn niet
geschoten pijlen (maximum 12 pijlen) inhalen.
- Gedurende de eliminaties en de finales kunnen er geen inhaalschoten geschoten worden. De schutter in
kwestie dient dan binnen de voorziene tijd het probleem op te lossen. Hij mag hiervoor zijn reserve materiaal
gebruiken welk achter de wachtlijn geplaatst moet worden.
° SCORETELLING:
-Tijdens de kwalificaties noteren 2 schutters per doel de punten. Tijdens de eliminaties schrijft men de punten
van de tegenstander op.
- In geval van discussie over de waarde van een pijl, kan er beroep worden gedaan op een wedstrijdleider.
- De beslissing van de wedstrijdleider is definitief.
- De scoreformulieren worden ingevuld aan het doel en ondertekend door alle schutters van deze doel.
- Er zijn steeds 2 scoreformulieren per doel voorzien tijdens de kwalificaties en 1 scoreformulier per schutter
tijdens de eliminaties.
- Klachten worden niet meer aanvaard nadat de scoreformulieren zijn ondertekend en binnengebracht op het
wedstrijdsecretariaat.
- Alle fouten moeten recht gezet zijn voor de volgende fase van de competitie.
- Indien er een afwijking is van de totale som, dan zal de laagste som definitief zijn.
- Elke vervalsing of wijziging van een scoreformulier zonder akkoord van de tegenstander of wedstrijdleider
leidt tot een diskwalificatie van de schutter die de vervalsing heeft doen ontstaan.
- Indien een schutter zijn pijlen uit het doel verwijderd, voordat de score is opgeschreven, tellen de pijlen voor
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deze beurt niet.
5
PROVINCIAAL KONING & PRINS
- De vereniging waar de Koning Recurve uit tevoorschijn komt heeft als eerste het recht om deze wedstrijd het
volgende jaar in te richten. Indien deze vereniging zich onthoudt is het aan de vereniging van de Koning Compound.
- Indien beide verenigingen zich onthouden zal het PVA trachten een organisator te vinden.
- Het PVA zal deze wedstrijd dan openstellen aan al de verenigingen van het PVA op het grondgebied van de
Provincie Antwerpen.
- Alle winnaars ontvangen een trofee voorzien door het PVA.
- De nieuwe provinciale Koningen, Prinsen en Jeugd in beide divisies krijgen het jaar daarop gratis toegang tot de
heruitgave van deze provinciale kamp.
- Inschrijvingsgeld: zie art. 6.5 van het Sportreglement.
° Taken van de organisator:
- Een veilige toestand en de correcte opstelling van het schietlokaal.
- Zorgt voor blazoenen en voorziet de nodige wedstrijdleider(s).
- Verwerken/doelindeling en controle van de inschrijvingen.
- Zorgt voor een correcte uitmaak van de wedstrijdscores.
- Doorsturen van de uitslag in Excel, het secretariaat PVA max 3 werkdagen na wedstrijd.
- Doorstorten van de afrekening, maximum één maand na ontvangst factuur.
° Taken van het PVA:
- Zorgt dat de uitnodigingen tijdig aan alle contactpersonen van de aangesloten clubs van het PVA
worden verstuurd via mail, en op de site van het PVA wordt gezet.
- In onderling overleg wordt getracht dat er minstens een provinciaal bestuurder aanwezig is.
- De trofeeën zullen terplaatsen worden uitgereikt.
° VOORWAARDEN:
- Alle aangesloten leden van het Provinciaal Verbond Antwerpen, waarvan de ledenlijsten tijdig binnen zijn bij
het PVA en die de titel Koning of Prins behaalde in hun vereniging van het lopende jaar voor beide divisies
recurve en/of compound, kunnen deelnemen.
° INSCHRIJVING:
- Afhankelijk van de organisator waaraan deze kamp is toegewezen wordt op de uitnodiging vermeld.
- Schutters die zijn ingeschreven en niet tijdig (2 dagen voor aanvang wedstrijd) afmelden, heirkracht daar
gelaten, moeten alsnog voldoen aan het inleggeld.
- Het aantal deelnemers is afhankelijk van de capaciteit van de inrichtende organisator.
- De nieuwe provinciale Koningen, Prinsen en Jeugd in beide divisies krijgen het jaar daarop gratis toegang
tot de heruitgave van deze provinciale kamp, ook wanneer men van categorie zou veranderen.
° SCHIETREGLEMENT PROVINCIALE KONING & PRINS:
- Er wordt geschoten op een 10mm-buis
- De aanwezige uittredende Koningen en Prinsen beginnen de wedstrijd met 1 voorschot.
- Elke deelnemer heeft daarna recht op 10 pijlen.
- Het aantal treffers binnen die 10 schot worden genoteerd en na 10 schot is diegene met de meester treffers
de provinciale Koning of Prins.
- Bij gelijkheid treffers door 2 of meerdere Koningen en/of Prinsen wordt er door die schutters geschoten naar
een priem, de schutter die het dichts de priem benaderd is provinciaal Koning en/of Prins
- Zijn er geen treffers op de buis van 10mm, wordt er een buis van 15mm gestoken.
- Wanneer een schutter hier raak treft en na het einde van de ronde noteert geen enkele andere schutter een
treffer is diegene die als eerste de treffer plaatste provinciaal Koning of Prins.
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6.

INFORMATIE.
6.1 Provinciale wedstrijdkalender.
- De Provinciale wedstrijdkalender wordt jaarlijks samengesteld per seizoen (Indoor, Outdoor) en tijdig op
de site http://pva-handboogschieten.be/ geplaatst.
6.2 Provinciale Wedstrijden/Kampioenschappen outdoor en indoor.
- Verenigingen die wensen een Provinciale organisatie in te richten kunnen de vereiste draaiboeken van de
aangevraagde wedstrijd(en) en/of kampioenschap(pen) bekomen via het secretariaat PVA.
6.3 Medailles, Trofeeën Provinciale Kampioenen.
- Bij afwezigheid van de medaillewinnaars op de uitreiking, kunnen clubverantwoordelijken/clubsportleiders
de medailles/trofeeën in ontvangst nemen.
- Bij niet ophalen van de medailles en/of prijzengeld is de betrokkene zelfverantwoordelijk voor de ontvangst.
- Hiervoor kan een afspraak worden gemaakt met het secretariaat PVA tot maximum één maand na datum
wedstrijd/kampioenschap.
6.4 Provinciale Wedstrijdbijdragen:
- Het bestuur bepaalt jaarlijks in vergadering het minimum aan inschrijvingsgelden voor provinciale
wedstrijden/kampioenschappen.
- Deze wordt jaarlijks, het eerste boekjaarkwartaal, op de site van het PVA geplaatst.
6.5Tabel Wedstrijdbijdragen – Vergoeding Wedstrijdleiders

WEDSTRIJDGELDEN - VERGOEDING WEDSTRIJDLEIDERS
WINTERTORNOOI/SELECTIEWEDSTRIJDEN PKJ INDOOR
PROVINCIAAL KAMPIOENSCHAP JEUGD INDOOR
PROVINCIAAL KAMPIOENSCHAP JEUGD LA
PROVINCIAAL KAMPIOENSCHAP VOLWASSENEN INDOOR
MASTERS & VETERANEN INDOOR
PROVINCIAAL KAMPIOENSCHAP 1 & 3P KA 18 1 25M
KONING & PRINS
VERGOEDING WEDSTRIJDLEIDER KAMPIOENSCHAPPEN

JEUGD VOLWASSENEN
5,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
5,00 €
8.00 €
5,00 €
15 €
15 €

6.6 Categorie verhoging, verandering Divisie:
- Categorie verhoging is voor de Provinciale wedstrijden/kampioenschappen toegestaan.
- Men schiet dan het volledig jaar (bv. indoor, zijnde de selectiewedstrijden PKJ) in die categorie en daaraan
verbonden Kampioenschap.
- Verandering van divisie is voor de provinciale wedstrijden/kampioenschappen toegestaan. Men moet wel in
acht nemen dat, indien er selecties verbonden zijn aan een kampioenschap, hieraan moet voldaan worden
in de divisie waarin men aan het kampioenschap wil deelnemen.
6.7 Verzekering Provinciale wedstrijden:
- Als aangesloten club bij de Handboogliga is er een mogelijkheid van ook niet HBL-wedstrijden te kunnen
verzekeren.
-U hoeft alleen het desbetreffende document (zie bijlage 1) in te vullen en tijdig doorsturen (te mailen) aan
sport@handboogliga.be, gelieve dan ook het PVA te melden in “CC”, a.u.b.
- In praktijk komt het erop neer dat het PVA zo’n ingevuld document graag ontvangt voor aanvang van de
provinciale wedstrijd(en) die jullie inrichten.
INFO: zie site PVA t-Tabblad “Informatie”.
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7.

PROVINCIALE RECORDS.
- Provinciale records kunnen in alle divisies, klassen en categorieën geschoten worden op volgende
wedstrijden: OUTDOOR: °PK 1&3P 18meter en 25meter.
°PK JEUGD LA (op de kwalificatieronde)
INDOOR:
°PKJ WINTERTORNOOI
°PK JEUGD (op de kwalificatieronde)
°PK SENIOREN
°M&V WEDSTRIJDEN
- De schutter/aanvrager staat zelf in voor de aanvraag die moet gebeuren binnen de drie werkdagen na de
wedstrijd via zijn scoreformulier dat ondertekend moet zijn door zichzelf, alle medeschutters op zijn/haar doel
en eén van de aanwezige wedstrijdleiders, op te sturen naar secretariaat PVA. secretariaatpva@gmail.com
- Alle, volgens Provinciale reglementering/homologerend aangevraagde Provinciale records worden uitgereikt
op het jaarlijks congres van het Provinciaal verbond.
- De lijst van de records is terug te vinden op de site van het Provinciaal Verbond Antwerpen.
- De organisator zal voor aanvang van de wedstrijd de desbetreffende recordlijst uithangen (zie site PVA) en
de schutters erop wijzen dat deze te raadplegen zijn.

8.

PROVINCIALE ERETEKENS.
- Alle schutters aangesloten bij het Provinciaal Verbond Antwerpen waarvan de ledenlijsten tijdig binnen zijn
op het secretariaat van het PVA, kunnen een ereteken behalen.
- Dit kan alleen op het Provinciaal Kampioenschap 1 & 3 pijlen 18&25M outdoor en dat over een totaalscore
van de beide disciplines 1 & 3 pijlen.
- Alle schutters kunnen dit ereteken slechts eenmaal behalen in één en dezelfde discipline
PK 1&3P 18M Jeugdschutters RECURVE & COMPOUND (P & B)
- Recurve Jeugdschutters die deelnemen op 18m kunnen een ereteken verdienen bij een minimum van 8,00
gemiddeld, m.a.w. bij een minimum totaalscore van 576/720 over beide disciplines 1&3P 18M
- Compound Jeugdschutters die deelnemen op 18m kunnen een ereteken verdienen bij een minimum van
8,75 gemiddeld, m.a.w. bij een minimum totaalscore van 630/720 over beide disciplines 1&3P 18M
- Zij kunnen dit ereteken slechts eenmaal verdienen op afstand 18m.
- De schutter/aanvrager staat zelf in voor de aanvraag die moet gebeuren binnen de drie werkdagen na de
wedstrijd via zijn scoreformulier dat ondertekend moet zijn door zichzelf, alle medeschutters op zijn/haar doel
en eén van de aanwezige wedstrijdleiders op te sturen naar secretariaat PVA. secretaraatpva@gmail.com
PK 1&3P 25M Schutters RECURVE & COMPOUND (vanaf Cadet t/m Veteraan)
- Recurve schutters die deelnemen op 25m kunnen een ereteken behalen bij een minimum van 9,00
gemiddeld, m.a.w. bij een minimum totaalscore over beide disciplines 25M 1&3P van 648/720.
- Compound schutters die deelnemen op 25m kunnen een ereteken behalen bij een minimum van 9,30
gemiddeld, m.a.w. bij een minimum totaalscore over beide disciplines 25M 1&3P van 670/720.
- De schutter/aanvrager staat zelf in voor de aanvraag die moet gebeuren binnen de drie werkdagen na de
wedstrijd via zijn scoreformulier dat ondertekend moet zijn door zichzelf, alle medeschutters op zijn/haar doel
en eén van de aanwezige wedstrijdleiders op te sturen naar secretariaat PVA. secretariaatpva@gmail.com
- Alle, volgens Provinciale reglementering/homologerend, aangevraagde Provinciale eretekens worden
uitgereikt op het jaarlijks congres van het Provinciaal verbond.
NOTA: Onvoorziene voorvallen:
- Eventuele onvoorziene voorvallen op wedstrijden zullen door de wedstrijdleider(s) in samenspraak met
het aanwezig PVA-bestuur, indien mogelijk, naar goed vermogen worden opgelost
- Alle andere onvoorziene voorvallen zullen ter sprake komen op de eerstvolgende vergadering van het PVA

Goedgekeurd op de vergadering van APRIL 2019

Voorzitter

Directeur Sport
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