
Start gemiddelde 1ste CCO = Club Gem. over 2011

Start gemiddelde 2de CCO = (Club Gem. over 2011 + 1ste CCO) / 2

Start gemiddelde 3de CCO = (1ste CCO + 1ste CCO) / 2

Er wordt in groepen geschoten van 4 schutters. 
De laatste groep bestaan minimaal uit 3 schutters 
en maximaal 6 schutters. 

De indeling gebeurt adhv het gemiddelde:
hoogste gemiddelde naar laagste gemiddelde

Totale SCORE  tijdens een CCO:

Is 1ste Score + 2 de Score

Hoogste score levert 1ste plaats op,

Etc.

1ste SCORE adhv aantal geschoten punten:

Groep van max. 4 pers. Groep van > 4 pers.

voor de 1ste plaats 3 punten           voor de 1ste plaats 3 punten

voor de 2de plaats 2 punten            voor de 2de plaats 2,5 punten

voor de 3de plaats 1 punt                voor de 3de plaats 2 punt

voor de 4de plaats 0 punten            voor de 4de plaats 1,5 punten

voor de 5de plaats 1 punt

voor de 6de plaats 0,5 punten

2de SCORE adhv het gemiddelde:

Is het geschoten gemiddelde tijdens de CCO minus het 
start gemiddelde, en dit maal 2 te vermenigvuldigen.

Hieruit volgt een positieve of negatieve score.

Prijzengeld per CCO:

1ste plaats  € 1,80 en de 2de plaats  € 0,90

3de plaats  €0,45 [ alleen bij groepen > 4pers. ]

De 8 hoogste Scoren van de CCO’s worden bij elkaar 
opgeteld en geven de 1 ste Score van het seizoen.

Voor de eerste 5 meest verbeterde gemiddelden over alle 
wedstrijden tijdens het seizoen geeft de 2 de Score van de CCO’s.

Voor de 1ste plaats 5 punten, 2de plaats 4 punten,…………… en 5de plaats 1 punt

Er dienen minimaal 8 wedstrijden te zijn geschoten wil men in 
aanmerking komen voor de Bonus punten en de Hoofdpr ijs.

De WINNAAR v/h CCO seizoen is degene 
die de hoogste Score heeft als men de 
1ste en 2de Score bij elkaar optelt


