
Reglement Ladder Competitie 

 

1. Deelname:  Alle leden van Handboogvereniging Nimrod kunnen deelnemen. 

2. Inschrijving: Inschrijven bij de wedstrijdleiding, mondeling,  formulier op het 

mededelingen bord, via de Nimrod app en de Nimrod website. Men kan ten allen 

tijden inschrijven voor deelname aan de ladder competitie. 

3. Wedstrijdleiding maakt een deelnemerslijst en komt op het mededelingen bord te 

hangen. 

4. Categorieën waarin geschoten kan worden zijn recurve, compound en hout. Men 

kan zich inschrijven voor meerdere categorieën. 

5. Wedstrijd: 1 pijl - 25 meter – 5 proefpijlen – 25 tellende pijlen. Maximaal te 

behalen punten 250. 

6. Wedstrijden kunnen verschoten worden op de tijden dat het clubgebouw geopend 

is.  

7. De eerste wedstrijd bepaalt de ranking op de ladder, recurve en compound. 

8. Houtschutters kunnen onderling een wedstrijd afspreken voor de ranking. Uitslag 

melden bij de wedstrijdleiding. 

9. Wedstrijdleiding maakt de ranking lijst, met de behaalde score en komt op het 

mededelingen bord te hangen.  Tevens ook zichtbaar op de fysieke ladder. 

10. Meerdere banen zullen beschikbaar zijn voor het schieten van de wedstrijd. Er 

moeten wel banen vrij gehouden worden voor niet deelnemers. Gewenst is dat 

deze schutters dan mee schieten in het wedstrijdritme. 

11. Een schutter kan een hoger geplaatste schutter op de ladder uitdagen om  te 

klimmen op de ladder. Als uitdaging aangenomen wordt, dient zo mogelijk de 

wedstrijd verschoten te worden in een tijdsbestek van 3 weken. Wedstrijd datum 

doorgeven aan wedstrijdleiding. 

12. De behaalde score van de wedstrijd is de nieuwe score op de ladder en bepaalt de 

ranking. Eerder behaalde scores komen te vervallen. 

13. Op het mededelingen bord hangt een beker aan een pijl.  De uitdager deponeert 

een briefje met zijn naam erop in de beker met vermelding welke schutter hij/zij 

uitdaagt. De uitgedaagde maakt een afspraak met de uitdager wanneer de 

wedstrijd wordt geschoten. De wedstrijdleiding wordt op de hoogte gesteld. 

14. Uitslagbriefjes kunnen gedeponeerd worden in de beker op het mededelingen 

bord. 

15. Uitstellen van de wedstrijd is mogelijk met opgaaf van reden, bv vakantie, werk, 

ziekte. Dit melden bij de wedstrijdleiding.  

16. Als op de geplande wedstrijddag de uitgedaagde zonder opgaaf van reden niet 

aanwezig is zonder dit te hebben gemeld, zakt de uitgedaagde een plaats op de 

ladder en wordt zijn of haar eerder behaalde score met aftrek van punten 

aangepast. 

17. De ladder competitie wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. 

 

Wedstrijdleiding:      Henk Buijs    &    Inge Brouwer 


