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JeugdFITA: Reglement  

Wedstrijdopzet, categorieën,  

klassen en meer... 

                                                         

                                                         De Jeugd FITA-wedstrijden worden georganiseerd voor jeugdige schutters (aspiranten 

tot en met junioren). Doel is dat het een leuke wedstrijd is, omdat je schiet met 

leeftijdsgenoten. Daarnaast stimuleren de wedstrijden het enthousiasme voor de sport 

bij de jeugdige schutters in het WA-wedstrijdformat (veel pijlen, lange afstanden) 

 

Evenement  

• De JeugdFITA is een ééndaags outdoor evenement voor jeugdschutters t/m 20  

jaar waarop de schutters drie afstanden schieten.  

• Verenigingen kunnen het evenement over meerdere dagen houden. 

• De JeugdFITA organisatie is “eigenaar” van het JeugdFITA formaat en zal als 

zelfstandige  organisatie onder verantwoordelijkheid van de NHB het 

evenement “beheren”, uitdragen en bij verenigingen in den lande laten 

organiseren.  

• Er is een JeugdFITA coördinator die de taken van de JeugdFITA organisatie 

zal uitvoeren / coördineren. Bij het onverhoopt ontbreken hiervan is dit een taak 

van de organiserende verenigingen.  

• Er zullen in het buitenseizoen minimaal 4, maximaal 6 JeugdFITA 

evenementen georganiseerd. Er wordt geprobeerd de wedstrijden te spreiden 

over het outdoorseizoen.  

• Indien mogelijk (als een vereniging dit wil organiseren) houden we in juli of 

augustus een afsluitend evenement. Op dit evenement worden dan de T-shirts 

(mits hiervoor budget gevonden wordt) en ster oorkondes uitgereikt. Als een 

dergelijk evenement niet wordt georganiseerd, kan het NK junioren outdoor als 

podium worden gebruikt.  

• Voor deelname aan de overall score van alle Jeugdfita’s, de JeugdFITA cup, 

zal de schutter  tenminste aan, alle -1, evenementen deelgenomen moeten 

hebben. 
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Categorieën en afstanden  

Er wordt geschoten in de volgende categorieën 

1. Categorie 1: t/m 11 jaar (asp tm 11j) afstanden 20 - 20 - 20 meter  

2. Categorie 2: t/m 13 jaar (asp tm 13j) afstanden 40 - 30 - 20 meter 

3. Categorie 3: t/m 17 jaar (cadetten) afstanden 60 - 40 - 30 meter 

4. Categorie 4: t/m 20 jaar (junioren) afstanden 70 - 50 - 30 meter  

 

 

• Op alle afstanden worden 36 tellende pijlen geschoten in series van 

3  pijlen  

• Op de eerste afstand wordt geschoten op een 122 cm blazoen. De 

2e en 3e afstand  worden geschoten op een 80 cm blazoen  

• De leeftijd op 31 december is bepalend bij de vaststelling van de  

 leeftijdscategorie; zie de leeftijdenmatrix op de laatste pagina van dit 

reglement  voor een schematische weergave. 

o Aspiranten t/m 11 jaar; zij die in het huidige kalenderjaar hun 11de verjaardag vieren en jonger;  

o Aspiranten t/m 13 jaar; zij die in het huidige kalenderjaar hun 13e verjaardag vieren en jonger.  

o Cadetten t/m 17 jaar; zij die in het huidige kalenderjaar hun 17e verjaardag vieren en jonger.  

o Junioren t/m 20 jaar; zij die in het huidige kalenderjaar hun 20e verjaardag vieren en jonger.  

 

•Uitkomen in een hogere categorie is toegestaan.  

• Uitkomen in een lagere categorie is toegestaan. Echter de schutter zal niet worden  

  opgenomen in uitslagen/komt niet in aanmerking voor een prijs (wel t-shirt bij 3+ wedstrijden;  

  mits hiervoor budget gevonden wordt)  

• De afstanden voor jongens en meisjes binnen één categorie zijn hetzelfde. 

• De afstanden voor compound/recurve binnen één categorie zijn hetzelfde. 

• Barebow/ Longbow (hierna te noemen Barebow) schutters schieten de afstanden van één  

  categorie lager. 

• De scoretelling voor compound/recurve/barebow zijn hetzelfde (er bestaat geen “inner” 10  

  voor compound zoals gebruikelijk bij indoor op 18 meter).  
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Klassen  

• Iedere categorie is onderverdeeld in de klassen jongen/meisje en compound/ recurve/  

  barebow 

• Er zijn dus maximaal 4 x 2 x 3 (categorieën x geslacht x boogsoort) klassen op een  

  evenement  

Inschrijven  

• Inschrijving gaat optioneel via handboogkalender.nl; desgewenst via de website van de  

  eigen vereniging. De links naar de wedstrijden staan op  

  https://www.handboogsport.nl/jeugdfita/#jeugdfita-kalender  

• De wedstrijden kennen een uniform inschrijfgeld. 

• Er wordt een wachtlijst bijgehouden.  

• Afmelden via organiserende verenigingen. 

• Afmelden kan tot 14 dagen voor de  desbetreffende wedstrijd per mail; In de 

  mail moet het IBAN-nummer vermeld worden waarop het inschrijfgeld (-/-administratiekosten) 

  teruggestort mag worden. 

• Inschrijving sluit op de zondag voorafgaand aan de wedstrijd. 

 

Schietreglement/NHB regels/Scheidsrechters  

• Regels van World Archery (Boek 2 -Events en Boek 3 - Doelschieten) zijn van toepassing  

• Het kledingvoorschrift van de Nederlands Handboog Bond (NHB) is van toepassing  

• Tijdens de jeugdFITA-wedstrijden wordt geen alcohol geschonken. 

• De NHB levert minimaal één bondsscheidsrechter voor het evenement. Deze werkt samen  

  met een andere bonds- of verenigingsscheidsrechter. Zij zien toe op de regels.  

  

https://www.handboogsport.nl/jeugdfita/#jeugdfita-kalender
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Scoreverwerking  

• IANSEO zal gebruikt worden voor publiceren van start lijsten, scoreverwerking en publicatie  

  van resultaten op ianseo.net  

• Alle verenigingen gebruiken hetzelfde IANSEO template/inrichting voor de wedstrijd  

• Er wordt een IANSEO handleiding & template beschikbaar speciaal voor de JeugdFITA  

• Niet geschoten pijlen zullen als missers verwerkt worden (bij uitval/stoppen schutter; in  

  verband met het wel deelgenomen hebben aan de wedstrijd).  

Veld (inrichting)  

• De sponsorbanners en beachvlaggen worden zichtbaar voor de schutters opgehangen door  

  de organiserende vereniging  

• Ouders blijven achter de tentlijn (en lopen niet mee met kinderen om scores te schrijven;  

  tenzij gevraagd door de organiserende vereniging).  

Wedstrijdverloop  

Een korte schets van de het verloop van de dag (tijden bij benadering). Een volledig draaiboek 

zullen de organiserende verenigingen zelf moeten samenstellen of overnemen van een vereniging 

die al eerder een JeugdFITA georganiseerd heeft.  

• 08:30 locatie open voor schutters, aanmelden schutters  

• 09:00 veld klaar, keuring door scheidsrechters  

• 09:30 boogkeuring door scheidsrechters  

• 10:00 2 rondes proefpijlen vervolgens 1e ronde op 122cm blazoen  

• 12:00 2de ronde 80cm blazoen  

• 14:00 3de ronde 80cm blazoen  

• 16:00 Prijsuitreiking  
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Prijzen  

• Winnaar van een klasse is de schutter met de hoogste cumulatieve score over de drie  

  afstanden  

• Elke deelnemer die eerste, tweede of derde wordt in zijn klasse krijgt een prijs ongeacht het  

  aantal schutters in deze klasse  

• De prijzen zijn bekers of standaards voorzien van het JeugdFITA logo (geen medailles!)  

• De prijsuitreiking gebeurt met de banners van de sponsoren goed zichtbaar  

• Elke deelnemer krijgt een vaantje (in een kleur aanwezig op een blazoen, voorzien van  

  JeugdFITA en organiserende club logo). Dit regelt de JeugdFITA-organsiatie.  

Ster Oorkondes  

• Het is voor elke schutter mogelijk om JeugdFITA ster oorkondes te verdienen, voor het    

  behalen van 750, 825, 900, 975 en 1050 punten (totaal aantal punten over de drie  

  afstanden).  

• De schutters hoeven hier niks voor te doen. De scores en de eventueel verdiende oorkondes  

  worden bijgehouden door de JeugdFITA organisatie/ coördinator. Uitreiking volgt op  

  jeugdevenement later in het seizoen.  

• Hebben schutters in hun leeftijdscategorie een bepaalde ster behaald, dan ontvangen zij die,  

  of een lagere, niet nogmaals. Als zij in een hogere leeftijdscategorie komen, dan kunnen zij  

  opnieuw de diverse sterren behalen  

JeugdFita Cup  

• In iedere leeftijdscategorie (jongens en meisjes, recurve en compound en barebow) kunnen  

  schutters meedingen naar de Jeugd-FITA -cup;  

• Om mee te kunnen doen JeugdFITA Cup (overall score over alle  JeugdFITA’s) zal de  

  schutter tenminste alle evenementen – 1 deelgenomen hebben.  

• De drie hoogste eindscores bepalen de einduitslag;  

• De bekers voor de eerste plaats worden beschikbaar gesteld door de NHB.  
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JeugdFita T-shirts  

• Deelnemers aan de Jeugd-FITA komen alleen in aanmerking voor een T-shirt als zij  

  minstens 3 (drie) Jeugd-FITA -wedstrijden op verschillende locaties hebben uitgeschoten;  

• Uitreiking volgt op jeugdevenement later in het seizoen.  

• Er worden alleen T-shirts uitgereikt als een sponsor is gevonden die dit wil betalen en  

  organiseren. Een ontwerp kan door de Jeugd-FITA organisatie of NHB geleverd worden.  

 

 

Privacy  

• De NHB, de JeugdFITA organisatie en de organiserende verenigingen conformeren zich aan  

  de AVG van mei 2018. Dit betekent:  

   o Gegevens van schutters zullen beschermd worden en alleen uitgewisseld worden met  

     partijen die hier, conform hun werkzaamheden, over moeten beschikken  

o Schutters en ouders hebben recht om in te zien welke gegevens gebruikt worden  

o Schutters (of ouders van) geven bij inschrijving expliciet toestemming (opt-in) voor 

    gebruik fotografie  

JeugdFITA organisatie  

• De Jeugd-FITA organisatie bestaat uit of één of meer vrijwilligers die het geheel coördineren/  

  organiseren eventueel bijgestaan door lokale vrijwilligers en ondersteund door de NHB.  

• Bij het ontbreken van een coördinator / organisator zal deze rol vervuld worden door de  

  wedstrijdcommissarissen van de deelnemende verenigen waar deze zich zullen beperken tot  

  het uniform uitvoeren van de JeugdFITA wedstrijden zoals op de wedstrijdkalender    

  aanwezig.  
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Verantwoordelijkheden  

• JeugdFITA organisatie  

o Bijhouden Ster certificaten  

o Bijhouden JeugdFITA Cup  

o Sponsoring  

o T- Shirts (mits hiervoor budget gevonden wordt) 

o Publiciteit / sociale media / website  

o ontwikkelen/groeien JeugdFITA concept (in afstemming met bureau NHB)  

o verzorgen vaantjes  

o uitreiken JeugdFITA Cup  

o redactie website Jeugdfita & sociale media  

• de organiserende club  

o Jeugd-FITA wedstrijd  

o Prijzen Jeugd-FITA  

o Scoreverwerking in Ianseo  

• NHB  

o Eerste prijzen JeugdFITA Cup  

o Inzet bondsscheidrechter  

o onderhoud/services van de website  

o Afdrukken van de STER-certificaten  

o Basis set aankleding veld (beachvlaggen NHB / JeugdFITA logo’s)  

o Inzet fotograaf (in overleg met verenigingen)  

 

Dit is het reglement JeugdFITA wat moet zorgen voor een uniforme reeks wedstrijden en 

duidelijkheid over wie wat doet. Alle deelnemende verenigingen en de NHB conformeren zich 

aan dit reglement. Afwijken en toevoegen aan het reglement kan altijd vermits alle partijen 

gekend worden en er mee instemmen.  
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Appendix: leeftijdenmatrix JeugdFITA 

 

Geboortejaar Seizoen 2019 Seizoen 2020 Seizoen 2021 Seizoen 2022 

 1999 Junior    

2000 Junior Junior   

2001 Junior Junior Junior  

2002 Cadet Junior Junior Junior 

2003 Cadet Cadet Junior Junior 

2004 Cadet Cadet Cadet Junior 

2005 Cadet Cadet Cadet Cadet 

2006 Asp. t/m13 Cadet Cadet Cadet 

2007 Asp. t/m13 Asp. t/m13 Cadet Cadet 

2008 Asp. t/m11 Asp. t/m13 Asp. t/m13 Cadet 

2009 Asp. t/m11 Asp. t/m11 Asp. t/m13 Asp. t/m13 

2010 Asp. t/m11 Asp. t/m11 Asp. t/m11 Asp. t/m13 

2011 Asp. t/m 11 Asp. t/m11 Asp. t/m11 Asp. t/m11 

2012 Asp. t/m 11 Asp. t/m 11 Asp. t/m 11 Asp. t/m11 

2013 Asp. t/m 11 Asp. t/m 11 Asp. t/m 11 Asp. t/m 11 

 


