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(bij voorkeur via de mail)
Competitieregels
Het aantal teams per klasse bedraagt 4: behalve de laatste klasse, hierin mogen niet meer dan zes teams deelnemen anders
moet er een klas bij komen.
Per klasse worden zes wedstrijden geschoten.
De Competitiestand wordt bepaald op basis van wedstrijdpunten, namelijk gewonnen = 2 punten , gelijk =1 punt, en
verloren = 0 punten.

Bij een gelijk aantal wedstrijdpunten, is het wedstrijdgemiddelde ( Doelgemiddelde ) bepalend voor de rangschikking.

Viertallen van een vereniging plaatsen naargelang het gemiddelde van de schutters en niet meer dan 2 teams van een
vereniging in een klasse.
Samenstelling van de viertallen .
Voor elk viertal dient voor de competitiestart een selectie van maximaal 6 schutters opgegeven te worden.
Een selectie bestaat uit 2 kernschutters, een kernschutter mag niet in een andere klasse uitkomen.
Een schutter mag maximaal in 2 selecties voorkomen en dan alleen in de selectie van het eerst volgend viertal.
Een schutter mag wel van een lager zestal doorstromen naar een hoger zestal, maar na 2 wedstrijden in het hoger zestal,
mag hij weer niet meer dan een zestal lager schieten .
In een viertal mag zowel met recurve als met Compoundbogen geschoten worden, de Compoundschutters schieten op een
40 cm blazoen (grote 10), de recurve schutters op een 60 cm blazoen.
Procedures.
De wedstrijden dienen geschoten te worden in de week waarin de wedstrijd is vastgesteld ( zie wedstrijd kalender )
De wedstrijd moet geschoten worden met minimaal 4 schutters per team. Bij meer dan 4 schutters moeten de schutters
voor aanvang van de wedstrijd opgegeven worden de anderen zijn restschutters en tellen niet mee voor het team.
Een viertal dat niet compleet is schiet dus eigenlijk voor de persoonlijke punten.
Indien een viertal niet alle 6 de wedstrijden schiet kan het niet in aanmerking komen voor de prijzen zowel het team als
individueel.
Indien een viertal niet komt schieten op de afgesproken datum zonder overleg dan krijgt het niet schietende team 0 punten
en het andere team krijgt 2 punten, doch moet dan wel schieten voor de persoonlijke punten en voor het gemiddelde.
Bij problemen altijd even contact op nemen met de competitieleider.

