
Wedstrijdreglement Lotto Archery Cup 
Een jeugd wedstrijd korte afstand indoor kan het hele jaar door worden georganiseerd.  De 
wedstrijd wordt geschoten met volgend systeem: 

 1 of 2 reeksen van 30 pijlen (door de organisator te vermelden op uitnodiging), 3pijlen 
per gang 

 2 proefgangen bij aanvang wedstrijd 

 Er wordt geschoten volgens het systeem AB/CD of ABC 

 Grote 10 telt voor alle categorieën naar analogie met LFBTA 

 Alle jeugdcategorieën worden geschoten 

 Met of zonder eliminaties en finales in de namiddag (keuze van de organisator) 
 
Starturen zijn afhankelijk van het aantal reeksen (zonder eliminaties en finales) dat er worden 

aangeboden. Volgende starturen kunnen bijvoorbeeld aangeboden worden bij 2 reeksen van 30 

pijlen: 

 Zaterdagen en zondagen  : 10u00 – 14u00 – 18u00 

Volgende starturen kunnen bijvoorbeeld aangeboden worden bij 1 reeks van 30 pijlen: 

 Zaterdagen en zondagen  : 10u00 – 13u00  - 16u00 – 19u00 

 

Een organisator kan meerdere manches plannen over meerdere dagen indien de wedstrijd zonder 

eliminaties/finales wordt gehouden. 

 

Starturen en reeksen zijn door de organisator te vermelden op de uitnodiging. 
 
Inschrijvingen starten minimaal een half uur voor aanvang wedstrijd/reeks. 
 
Voor de reglementering omtrent volgende zaken wordt er verwezen naar het reglement van 

World Archery: 

Wedstrijdterrein Materiaal schutter Veiligheid 

Puntentelling   

 
Voor de afstanden en blazoenen per categorie gelden volgende afspraken: 

Recurve / Compound 

Pupillen 12 meter 

Zij kunnen bijvoorbeeld in een 

eerste lijn geplaatst worden. 

60cm blazoen 

Benjamins 18 meter 60cm blazoen 

Cadetten 18 meter 40cm blazoen 

Junioren 18 meter 18M 3-spot Recurve 

Compound 

Pupillen 12 meter 40cm blazoen 



Zij kunnen bijvoorbeeld in een 

eerste lijn geplaatst worden. 

Benjamins 18 meter 40cm blazoen 

Cadetten 18 meter 18M 3-spot Compound 

Junioren 18 meter 18M 3-spot Compound 

 
Voorwaarde tot organiseren: 

 De accommodatie moet minstens 5 doelen kunnen plaatsen 

 Over  heel de wedstrijdperiode moet men minstens 80 schutters kunnen laten 

deelnemen (voorbeeld: 5 doelen x 4 schutters x 5 reeksen = 80 schutters) 

 
Op jeugd wedstrijden worden geen geldprijzen  gegeven.  Op de wedstrijd zelf worden geen 
medailles uitgedeeld, tenzij de organisator zelf iets voorziet.  Op een wedstrijd met eliminaties 
en afkamping zal de organisator zelf medailles voorzien voor de uitslag m.b.t. de wedstrijd zelf.  
Medailles en prijzen m.b.t. tot de ranking worden vanuit de federatie telkens op het einde van 
het seizoen toegekend aan de schutters overeenkomstig het klassement van dat seizoen.  Elke 
jeugdcategorie heeft zijn medailles / prijzen. 
 

  



1.1.1 Vlaams klassement Jeugd Korte Afstand 

 Het klassement wordt samengesteld op basis van de 5 beste kwalificatiescores over alle 

wedstrijden Jeugd Korte Afstand heen. 

 Indien een schutter nog geen 5 kwalificatiescores kan voorleggen, zullen de bestaande 

kwalificatiescores aangevuld worden met de laagste beschikbare score – 10% voor elke 

score die dient aangevuld te worden. 

 Elke kwalificatiescore van een wedstrijd wordt voor het klassement herrekend naar een 

maximum score van 500 om alzo een maximum van 2.500 punten te bekomen in het 

klassement. 

 Voor elke maand die verstreken is sinds het behalen van de kwalificatiescore wordt 1% 

van het desbetreffende aantal punten van het totaal aantal punten afgetrokken. 

 Kwalificatiescores ouder dan 2 jaar worden niet meegerekend 

 Alle categorieën met uitzondering van initiatieschutters, niet-leden worden opgenomen 

in een klassement.  Elke categorie wordt apart vermeld. 

 Wedstrijden met eliminaties en finales wegen zwaarder door dan andere wedstrijden.  

Deze wedstrijden krijgen in voor de berekende punten een bonus van 1% indien de 

kwalificatiescore bij de 5 meest recente behoort. 

 Alle jeugdcategorieën worden opgenomen in een klassement.  Elke jeugdcategorie 

wordt apart vermeld. 

 


