
SPELREGELS APPELTJESTOERNOOI NNHF 

Bij grote aanmelding van teams wordt er in twee poules geschoten (poule A en poule B). 

De teams schieten tegen elkaar en kunnen maximaal 9 treffers per team scoren. 

Alleen scores binnen de zwarte lijn om de appel tellen als treffer (lijn = voordeel schutter) het steeltje 
van de appel is geen score.   

De score telling is als volgt:  

Winnaar krijgt 2 punten, verliezer krijgt 0 punten, bij gelijk spel beide teams 1 punt. 

Als er in poules wordt geschoten, wordt er aan het einde van de dag een finale geschoten om de nrs 1 
t/m 4 van het hele toernooi te bepalen. 

Bij het invullen van de scorebriefjes moeten alle gegevens ingevuld worden. Dus in het vakje NR. 
TEAM vul je het nummer van je team in. Bij het vakje AANTAL TREFFERS vul je het aantal treffers 
per team in. Bij het vakje PUNTEN vul je de punten per team in. Zie het voorbeeld hieronder: 

NR. TEAM:    A5 
 

NR. TEAM:  A12 

AANTAL TREFFERS:     7 
 

AANTAL TREFFERS:   5 

PUNTEN:   2 
 

PUNTEN:  0 

Let op: Het kan voorkomen dat je geen tegenstander hebt. Schiet dan toch deze beurt, want de 
treffers die je deze ronde behaald kunnen van belang zijn voor de eindstand. Als je niet schiet, krijg je 
geen punten en ook geen treffers. Schiet je de ronde wel en heb je nul treffers, dan heb je in elk geval 
1 punt. 

FOUT INGEVULDE SCOREBRIEFJES KUNNEN NIET VERWERKT WORDEN. 

Zorg ervoor dat het ingevulde scorebriefje altijd wordt ingeleverd bij de jury tafel. Spreek af wie het 
scorebriefje naar de jurytafel brengt, ga er niet vanuit dat een ander het doet. 

Er zijn voor de verschillende boogsoorten verschillende blazoenen. Bij inschrijving krijg je de 
blazoenen van je team. Deze blazoenen houd je bij je, want je schiet op verschillende banen 
gedurende de dag. 

Zorg dat je op tijd je blazoen ophangt als je aan de beurt bent. Een team dat te laat is, heeft die ronde 
verloren.  

Bij materiaalpech kun je proberen het materiaal te repareren. Het is niet toegestaan dat een ander 
teamlid extra pijlen gaat schieten. Valt er iemand uit met een blessure, dan kunnen de overige 
teamleden maximaal 6 treffers per ronde halen. Er mag geen vervanger ingezet worden. 

Er wordt niet gediscussieerd met de wedstrijdleiding. 

 

De organisatie wenst iedereen een fijne en sportieve dag.  

	

	


