
 

 

 

 

 PROGRAMMA FINALEAVOND OPEN TEAM COMPETITIE 2022. 

15 april 2022 

 

20.00 uur Aanvang Avond 
 

20.05 uur Uitreiking Taart voor punten raden 
Uitreiking beker aan winnaar vorig jaar 
 

20.10 uur 1e Knock Out wedstrijd (1/8 Finale) 
- Teams 5 t/m 12 uit de totale uitslag schieten een duel wedstrijd 
- start met loting voor de bogen 
- 3 proef pijlen per persoon 
- Wedstrijd vorm: Best of 5 sets 

 

 21.00 uur 2e Knock Out wedstrijd (1/4 Finale) 
- Teams 1 t/m 4 uit de totale uitslag schieten een duel wedstrijd 

tegen de winnaars van de 1/8 finale wedstrijd 
- start met loting voor de bogen 
- 3 proef pijlen per persoon 
- Wedstrijd vorm: Best of 5 sets 

 

 21.30 uur Uitreiking Individuele prijzen 
 

 21.45 uur 3e Knock Out wedstrijd (1/2 Finale) 
- de bogen uit de 2e ronde blijven bij de teams 
- geen proef pijlen 
- Wedstrijd vorm: Best of 7 sets 

 

 22.15 uur Uitreiking Team prijzen 
 

 22.30 uur 4e Knock Out wedstrijd (Finale) 
- de bogen uit de 2e ronde blijven bij de teams 
- geen proef pijlen 
- Wedstrijd vorm: Best of 9 sets 
- Er zal om-en-om worden geschoten. Het team welke achter staat 

begint de set. Voor de eerste set wordt geloot welk team begint. 
 

 23.00 uur Uitreiking St. Switbertus bokaal 
 

  
 
Hoe werkt een wedstrijd in Set vorm: 

o Er wordt geschoten op een 40 cm kaart (kleiner dan in de voorronde) 
o De kleine tien (X) telt als 11 punten. 
o Een set bestaat uit vier pijlen, 1 pijl voor elk team lid.  
o Het team dat per set van vier pijlen de meeste punten heeft wint de set.  
o Bij gelijke stand in een set wordt een shoot-off volgens het close-to-center principe 

gehouden. Hierbij wordt door beide teams 1 schutter aangewezen welke de pijl schiet. 
Het team dat de pijl het dichts bij het midden schiet wint de set. 

 

 


