
Wedstrijdinformatie
2D Animal Target  Indoor Games

1. Introductie
De 2D Animal Target  Indoor Games bestaat uit 4 stages Per stage worden de sporters
gerankt op basis van hun score. Over de 4 stages worden de sporters gerankt op basis van
de totale score over de geschoten stages.

Je bent geen inschrijfgeld verschuldigd en er worden geen prijzen uitgereikt. Meedoen is
belangrijker dan winnen.

2. Wedstrijdformaat
De wedstrijd wordt geschoten op een afstand van 18 meter, op 8 verschillende 2D dieren
blazoenen. Op elk blazoenen wordt 3 rondes geschoten, roulerend van doel 1 t/m 8 (totaal 24
doelen). Er wordt geschoten middels het IFAA 3D 3-pijl systeem, waarbij de eerste treffende pijl
telt voor de score. Voor het reglement, zie kop 5. Scoreverwerking.

De 2D Animal Target Indoor Games worden geschoten op standaard blazoenen die ter
beschikking worden gesteld door de NHB in samenwerking met Dutch Bow Store. Per 10
deelnemers van een vereniging is er een set van 8 2D blazoenen.
Deze blazoenen dienen te worden aangevraagd door de verenigingen, door een mail te
sturen naar info@handboogsport.nl. Vermeld daarbij de naam en adresgegevens van de
vereniging, alsook het aantal deelnemers per vereniging (op basis hiervan wordt het aantal
benodigde blazoenen vastgesteld).

3. Kalender
● Stage 1: 1 t/m 15 december 2020
● Stage 2: 16 t/m 31 december 2020 (uitgesteld)
● Stage 3: 1 t/m 15 januari 2021 (uitgesteld)
● Stage 4: 16 t/m 31 januari 2021 (uitgesteld)

4. Deelnemers
Elke sporter die:
● lid is van een bij de NHB aangesloten vereniging;
● tijden de wedstrijdperioden op zijn of haar club kan/mag schieten;

kan deelnemen.

5. Scoreverwerking
Sporters dienen de scorekaarten zelf uit te printen, voorafgaand aan de wedstrijd.
Op de scorekaart dient de behaalde score per target en totaal ingevuld te worden. Ingeval van
gelijke eindstand wordt de ranking eerst bepaald op basis van het het aantal “1e pijl kill” (20
punten) en vervolgens op  “1e pijl treffer” (18 punten). De “1e pijl kill” en “1e pijl treffer” moeten
in de laatste twee kolommen op het scorebriefje genoteerd worden en na 24 doelen opgesteld
worden.



Op het blazoen zijn verschillende zones gemarkeerd welke elk een eigen puntenaantal
vertegenwoordigd. Hieronder een voorbeeld van een blazoen:

Treffer zone
Een schot in de “Treffer” zone is voor elk boogtype hetzelfde, de puntentelling zoals hieronder
vermeldt is van toepassing.

Kill zone (Groot/Klein)
Er wordt onderscheid gemaakt in puntentelling voor betreft de Kill zone en is afhankelijk van
welke boogtype er wordt gebruikt..

Groot (kill) – van toepassing op de traditionele boogklassen en inclusief de zone “Klein”
Klein (kill) – van toepassing op de technische boogklassen (zie toelichting voor boogklassen bij
7. Ranking), een schot in de zone “Groot” dient geteld te worden als “Treffer”

De score notering geschiedt als volgt:

1e pijl kill 20

1e pijl treffer 18

2e pijl kill 16

2e pijl treffer 14

3e pijl kill 12



3e pijl treffer 10

Scores kunnen worden geschoten in de daarvoor aangewezen periodes. De score dient
ingeleverd te zijn, voor 20:00 uur van de laatste dag van de schiet periode (bijvoorbeeld 15
december).
Scores dienen te worden ingestuurd middels een foto van de ondertekende scorekaart, naar
lowlands@handboogsport.nl. Daar worden de scores geïnventariseerd en verwerkt in het Ianseo
scoresysteem.

De scorekaart wordt ondertekend door de schutter zelf en door één andere schutter die tijdens
het schieten aanwezig was.

6. Ranking
Er zijn 6 boogklassen waarop ingeschreven kan worden. In de bijlage “boogklassen” staat
beschreven aan welke vereisten een boog moet voldoen om in een bepaalde klasse te
vallen.

Technische boogklassen
- FU: Freestyle Unlimited (Compound)
- BC: Barebow Compound
- FR: Freestyle Recurve
- BR: Barebow Recurve

Traditionele Boogklassen
- BH: Bowhunter Recurve & Traditional Recurve
- LB: Longbow & Historical Bow

Dames en heren schieten in dezelfde klasse.

7. Inschrijven
Klik hier voor verdere informatie en de mogelijkheid tot inschrijven.
Je bent geen inschrijfgeld verschuldigd en er worden geen prijzen uitgereikt. Meedoen is
belangrijker dan winnen.

NHB Back to Archery facebookgroep
Voor deze- en de toekomstige remote events kan je je mooie momenten, scores en/of foto’s delen
in de Back to archery Facebook groep.

Activiteitenkalender
Klik hier voor een totaaloverzicht van alle activiteiten die de komende periode georganiseerd gaan
worden onder de noemer NHB#BacktoArchery

mailto:lowlands@handboogsport.nl
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIm5WzLZEhhF4J8G8lheo8PmHDBkEDKrjuQxFGu-867hDk1Q/viewform
https://www.facebook.com/groups/389045185779264
https://docs.google.com/document/d/1RYNLCLill8Wl03kEznHhtf0KFaiDAoQW5f0w5fCr-3c/edit?usp=sharing

