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SPELREGELS CLUB COMPETITIE OEFENAVONDEN

INTRODUCTIE:

Om de oefenavonden meer te stimuleren onder de leden is er een nieuw soort competitie ontworpen.
Deze competitie heeft het volgende als doel: 

1 Het aansporen van de schutters om deel te nemen aan oefenavonden
2 Door de competitiestrijd beogen het gemiddelde van de schutters / vereniging te vehogen

Als motivatie voor de schutters om de genoemde punten te bereiken door de vereniging, is er een 
beloningsysteem opgesteld welk is gekoppeld aan de CCO. (Club Competitie Oefenavonden)

Het beloningssysteem bestaat uit prijzengeld welk per wedstrijd (12 wedstrijden per seizoen), en een 
seizoensprijs bestaat. Het systeem is zo opgezet dat eenieder een redelijke kans maakt om een wedstrijd-
en de seizoensprijs te winnen.

De prijzen worden verdeeld a.d.h.v punten die men behaald per CCO. De punten worden behaald d.m.v 
het aantal punten men heeft geschoten tijdens een wedstrijd, en het gemiddelde dat men heeft verbeterd 
of verslechterd tov het basis gemiddelde welk men zelf in de hand heeft.

A BASIS REGELS CCO WEDSTRIJDEN:

A1 Start / Einde CCO : Vanaf / Op de Jaarvergadering van de vereniging

A2 Aantal CCO's : 12 wedstrijden per seizoen

A3 Aantal CCO's  tbv seizoen kwalificatie : 8 wedstrijden per seizoen
Om mee te dingen voor de seizoensprijs dient men minimaal aan 8 wedstrijden te hebben deelgenomen.

A4 Verplichte inleg per lid/schutter € 5,00 per seizoen
De inleg geldt voor iedere schutter welk lid is van de vereniging en deel mag nemen aan deze CCO's

A5 Datums CCO's : op de oefenavonden op NTB data's

A6 Aanvang oefenavonden CCO's : vanaf 19:00 uur

A7 Aanvang wedstrijden CCO's : om 20:15 uur

A8 Duur van een CCO wedstrijd : 3 series van 5 pijlen

De oefenpijlen kunnen worden geschoten voor 20:15 uur, en aantal naar eigen behoefte in te vullen.
Dit betekent dat de wedstrijd direct zal starten zonder dat er nog proefpijlen worden geschoten.

A9 De positie v/d schutter bij de start van de 1ste CCO, wordt bepaald door het persoonlijk gemiddelde welk is 
geschoten tijdens de officiele wedstrijden van de vereniging. Dit wordt het start gemiddelde voor de 1ste CCO.
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B POSITIE SCHUTTER CCO WEDSTRIJDEN:

B1 De positie van de schutter in de eerst volgende CCO wor dt als volgt bepaald: 
Het gemiddelde van de geschoten wedstrijd wordt opgeteld met het start gemiddelde en te delen door 2.
Het ontstane gemiddelde wordt het nieuwe start gemiddelde van de eerst volgende CCO.

B2 Voor CCO vervalsing tegen te gaan is er een maximum van 0,5 punt, welk het gemiddelde maar kan
zakken per wedstrijd voor het bepalen van de nieuwe positie in de CCO.

Voorbeeld:
Indien het start gemiddelde 8,5 punten is, en het gemiddelde van de geschoten CCO  wedstrijd 6 punten is.

Dan wordt voor het berekenen van het nieuwe start gemiddelde een gemiddelde van 8,0 puntenaangehouden.

B3 De CCO is opgedeeld in 6 groepen, en de schutters worden a.h.h.v het gemiddelde ingedeeld.
De Schutter met het hoogste gemiddelde staat op positie 1, enz.

B4 De eerste 5 groepen bestaan uit 4 schutters, en de 6de groep bestaat uit het resterende aantal schutters.

Indien er gelijk of minder dan 2 schutters aanwezig zijn voor een groep dan worden deze ingedeeld
in de laatste groep van 4 personen deze groep heeft dan 5 of 6 personen.

C BEREKENEN SCORE CCO WEDSTRIJDEN:

C1 De score wordt a.d.h.v twee onderdelen berekend:
1 door de positie in groep a.d.h.v de uitslag, hoogste score 1ste plaats enz.
2 door het verschil van het geschoten gemiddelde t.o.v het start gemiddelde.

Puntenverdeling 1: Groep van 4 personen
Per groep krijgt plaats 1 tot en met 3 punten. Plaats 1 krijgt  3 punten, plaats 2 krijgt 2 punten enz.
De uitendelijke positie in de groep wordt bepaald door de totaalscore in 15 pijlen tijdens de CCO .

Puntenverdeling 1: Groep groter als 4 personen (max 6 pers.)
Deze groep krijgt plaats 1 tot en met 6 punten. Plaats 1 krijgt  3 punten, plaats 2 krijgt 2,5 punten enz.
De uitendelijke positie in de groep wordt bepaald door de totaalscore in 15 pijlen tijdens de CCO .

Puntenverdeling 2:
Voor aanvang van de wedstrijd is het start gemiddelde bepaald, a.d.h.v de score onder punt 1 volgt het 
wedstrijd gemiddelde. Het aanvangsgemiddelde wordt van het wedstrijdgemiddelde getrokken, en dit 
wordt vermenigvuldigd met 2. Dit levert een positieve cq negatieve score op.

C2 Door de score van punt 1 en 2 op te tellen levert de tota al score op van de wedstrijd

D BONUSREGELING VOOR VERBETERD GEMIDDELDE SEIZOEN:

D1 Aan het eind van het seizoen is het geschoten gemiddeld e bekend van elke schutter.
Dit gemiddelde wordt vergelijkt met het startgemiddelde va n de CCO.
Het startgemiddelde van de CCO,  is het persoonlijk gemiddelde welk is geschoten tijdens de officiele wedstrijden van de vereniging.

De hoogte vijf verbeterde gemiddelden krijgen de volge nde bonus punten:
1ste plaats gem. CCO 5 punten
2de plaats gem. CCO 4 punten
3de plaats gem. CCO 3 punten
4de plaats gem. CCO 2 punten
5de plaats gem. CCO 1 punt
Deze extra te behalen punten geldt alleen voor schutters die in het seizoen minimaal 8 wedstrijden hebben geschoten.
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E TE WINNEN PRIJZENGELD: 

E1 Per Wedstrijd per Groep:

1ste plaats punten wedstrijd € 1,80 € 21,60
2de plaats punten wedstrijd € 0,90 € 10,80
3de plaats punten wedstrijd € 0,45 € 5,40

E2 Einduitslag Totale CCO [ Totaal v/d 8 hoogste scores v/d  CCO's + Bonus voor Gemiddelde ]

1ste plaats punten wedstrijd € 24,00
2de plaats punten wedstrijd € 12,00
3de plaats punten wedstrijd € 6,00
4de plaats punten wedstrijd € 3,00
5de plaats punten wedstrijd € 1,50
6de plaats punten wedstrijd € 0,75

Prijzengeld tbv de Totale CCO gaat over de 6 gezamelijke groepen. Dit betekent dat de persoon met de hoogste

score uit een van de 6 groepen de 1ste plaats heeft enz. voor de 2de en 3de plaats.

TOTALE PRIJZENGELD CCO € 247,05 Maximaal mogelijk tbv alle Schutters
Maximaal haalbare prijzengeld € 45,60 per seizoen voor een Schutter

E3 HET PRIJZENGELD WORDT UITGEDEELD OP DE JAARVERGADER ING

F VERPLICHTING TIJDENS DEELNAME CCO:

F1 Eenieder die deel neemt aan een CCO verplicht tot deelname aan de blazoenpot pot wedstrijd.

F2 Het aantal aanwezige groepen tijdens de CCO (max. 6) wor den willekeurig opgedeeld in 
groepen schutters. Zij schieten tegen elkaar met de volg ende 2 doelen. 

1 het winnen van de partij tussen de 2 groepen schutters
verliezende groep betaald € 0,15 per schutter

2 het winnen met het aantal rozen (10) tussen de 2 groepen.
verliezende groep betaald € 0,05 per roos per schutter

F3 De opgelegde schuld door de groep, wordt op de betreffende CCO in de Blauwe Pot gedepneerd. 

tbv 12 Wedstrijden per Groep


