REGLEMENT ZAALSCHIETEN 2019-2020
Artikel 1

COMPETITIELEIDING
1.
De leiding van de competitie berust bij het bestuur van de vereniging.
2.
Het bestuur maakt de competitie-indeling op basis van de
schietgemiddelden van de voorafgaande competitie.
3.
De door het bestuur gemaakte indeling is bindend.

Artikel 2

WEDSTRIJDLEIDING
1.
De leiding van de wedstrijden op de maandelijkse schietavonden is in
handen van de Schietcommissie.
2.
De deelnemende spelers zijn verplicht de aanwijzingen van de
Schietcommissie op te volgen.

Artikel 3

DEELNEMERS
1.
Aan het zaalschieten kan alleen worden deelgenomen door:
1.1. Leden
1.2. Aspirant-leden (dit zijn leden die door de algemene vergadering als
lid zijn aangenomen doch in verband met het maximum aantal
leden van 50 nog niet als lid toegelaten kunnen worden).
2.
Om aan de competitie te kunnen deelnemen dienen de onder punt 1
genoemde leden zich schriftelijk of via de e-mail uiterlijk drie weken na
de jaarvergadering aan te melden bij het secretariaat van de vereniging.
3.
Kandidaat-leden (dit zijn personen, die door ten minste één lid zijn
geϊntroduceerd en tenminste vier schietavonden hebben bijgewoond)
kunnen NIET deelnemen aan de competitie zaalschieten.

Artikel 4

COMPETITIE-OPZET
1.
De deelnemende leden worden op basis van de eindstand – en de daaraan
verbonden promotie/degradatieregeling – van de competitie 2018-2019
ingedeeld.
2.
Nieuwe leden worden in beginsel ingedeeld in de laagste (6e) klasse.
3.
Het bestuur behoudt zich het recht voor om nieuwe spelers – op basis van
hun vastgestelde moyenne (gemiddelde) – in een hogere klasse in te
delen.
4.
Elke klasse speelt een halve competitie.
5.
Het wedstrijdschema luidt als volgt:
5.1. schietavond november: speeldag 1
5.2. schietavond januari:
speeldag 2
5.3. schietavond februari:
speeldag 3
5.4. schietavond maart:
speeldag 4
5.5. schietavond april:
speeldag 5
5.6. schietavond mei:
speeldag 6
5.7. schietavond augustus: speeldag 7
5.8. schietavond september: inhaalwedstrijden
5.9. schietavond oktober:
finale (laatste 8)
5.10. schietavond november: start nieuwe competitie 2020-2021
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6.

Het wedstrijdprogramma van de zaalschietcompetitie, alsmede de
uitslagen van de gespeelde wedstrijden en de standen, worden bekend
gemaakt via de website van de vereniging. Tevens liggen de
uitslagen/standen op de speelavonden ter inzage.

Artikel 5

PROMOTIE-/DEGRADATIEREGELING
1.
Daar waar promotie mogelijk is (2e, 3e, 4e, 5e en 6e klasse) promoveren er
twee spelers, t.w. de nummer 1 van die klasse en de speler met het
hoogste klasse-moyenne (dat kan dus ook bijvoorbeeld de nummer 3 of 5
in de eindstand zijn).
2.
Daar waar degradatie mogelijk is (1e, 2e, 3e,4e en 5e klasse) degraderen er
twee spelers, t.w. de nummer laatst van die klasse en de speler met het
laagste klasse-moyenne (dat kan dus ook bijvoorbeeld de nummer 5 of 6
in de eindstand zijn).
3.
In elke klasse komt er een klasse-kampioen.
4.
Voor het clubkampioenschap in oktober 2020 na de jaarvergadering
plaatsen zich in totaal 8 spelers. Dat zijn: de nummers 1 van elke klasse,
alsmede de beste nummer 2 van de 1e/3e/5e klasse en de beste nummer 2
van de 2e/4e/6e klasse.

Artikel 6

WEDSTRIJDREGLEMENT KLASSEN
1.
Bij elke wedstrijd kampen twee spelers tegen elkaar voor de hoogste
score.
2.
Zoveel als mogelijk schieten de spelers tegelijkertijd.
3.
Bij iedere wedstrijd staan tegelijkertijd twee schietbanen ter beschikking.
4.
Iedere speler schiet twee kaarten.
5.
Voor iedere kaart zijn zes kogels beschikbaar. De vijf beste schoten per
kaart tellen mee voor de competitie.
6.
Pas nadat zes kogels zijn geschoten mag de kaart worden teruggehaald.
Tussentijds mag dus NIET naar de afzonderlijke schietresultaten worden
gekeken.
7.
Het totaal aantal punten – geschoten op twee kaarten – is bepalend voor
het onderlinge resultaat.
8.
Bij winst krijgt de winnaar twee competitiepunten en de verliezer krijgt
geen punten.
9.
Indien het totaal aantal punten gelijk is dan krijgt iedere speler één
competitiepunt.
10. Nadat alle speeldagen van de halve competitie zijn afgewerkt wordt van
elke klasse de eindstand opgemaakt.
11. De rangorde in de klasse wordt bepaald op basis van de behaalde
competitiepunten.
12. Indien twee of meer spelers een zelfde aantal competitiepunten hebben
behaald dan is het schietgemiddelde over de halve competitie bepalend.
13. Indien ook het schietgemiddelde gelijk is dan is het resultaat van de
betreffende onderlinge wedstrijd bepalend.
14. Indien de onderlinge wedstrijd in een gelijkspel is geëindigd dan wordt
de rangorde bepaald door het zgn. kampen. In dat geval schiet iedere
speler drie kogels op één kaart, waarbij de totaalscore over drie schoten
bepalend is. Zonodig wordt deze procedure herhaald totdat een beslissing
is verkregen.
15. Voor de finale-avond (in oktober) plaatsen zich in totaal acht spelers.
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Artikel 7
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WEDSTRIJDREGLEMENT FINALE-AVOND
1.
De 8 spelers, die zich geplaatst hebben voor de finale-avond, worden
verdeeld over twee poules van elk vier spelers.
2.
Deze twee poules (A en B) worden op basis van de eindstanden in de vier
klassen als volgt samengesteld:
2.1. POULE A:
Nummer 1 van klasse 1
Nummer 1 van klasse 3
Nummer 1 van klasse 5
Beste nummer 2 van klasse 2/4/6
2.2. POULE B:
Nummer 1 van klasse 2
Nummer 1 van klasse 4
Nummer 1 van klasse 6
Beste nummer 2 van klasse 1/3/5
3.
In iedere poule wordt een halve competitie gespeeld. Dit betekent het
volgende speelschema voor zowel poule A als poule B:
3.1. wedstrijd 1:
a tegen b
3.2. wedstrijd 2:
c tegen d
3.3. wedstrijd 3:
b tegen c
3.4. wedstrijd 4:
d tegen a
3.5. wedstrijd 5:
b tegen d
3.6. wedstrijd 6:
a tegen c
4.
Vóór aanvang van de wedstrijden wordt geloot wie a, b, c en d zijn.
5.
Bij elke wedstrijd kampen twee spelers tegen elkaar voor de hoogste
score.
6.
Bij iedere wedstrijd staan tegelijkertijd twee schietbanen ter beschikking.
7.
Iedere speler schiet per wedstrijd twee kaarten.
8.
Voor iedere kaart zijn zes kogels beschikbaar. De vijf beste schoten per
kaart tellen mee voor de competitie.
9.
Pas nadat zes kogels zijn geschoten mag de kaart worden teruggehaald.
Tussentijds mag dus NIET naar de afzonderlijke schietresultaten worden
gekeken.
10. Het totaal aantal punten – geschoten op twee kaarten – is bepalend voor
het onderlinge resultaat.
11. Bij winst krijgt de winnaar twee competitiepunten en de verliezer krijgt
geen punten.
12. Indien het totaal aantal punten gelijk is dan krijgt iedere speler één
competitiepunt.
13. Nadat alle wedstrijden zijn afgewerkt wordt de eindstand per poule
opgemaakt.
14. De rangorde in de klasse wordt bepaald op basis van de behaalde
competitiepunten in de poule.
15. Indien twee of meer spelers een zelfde aantal competitiepunten hebben
behaald dan is het schietgemiddelde over de halve competitie (in de
poule) bepalend.
16. Indien ook het schietgemiddelde gelijk is dan is het resultaat van de
betreffende onderlinge wedstrijd (in de poule) bepalend.
17. Indien de onderlinge wedstrijd in een gelijkspel is geëindigd dan wordt
de rangorde bepaald door het zgn. kampen. In dat geval schiet iedere
speler drie kogels op één kaart, waarbij de totaalscore over drie schoten
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Artikel 7a
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bepalend is. Zonodig wordt deze procedure herhaald totdat een beslissing
is verkregen.
De nummers 1 van beide poules (A en B) plaatsen zich voor de
eindfinale.
In de eindfinale schiet iedere speler twee kaarten.
Voor iedere kaart zijn zes kogels beschikbaar. De vijf beste schoten per
kaart tellen.
Pas nadat zes kogels zijn geschoten mag de kaart worden teruggehaald.
Tussentijds mag dus NIET naar de afzonderlijke schietresultaten worden
gekeken.
Het totaal aantal punten – geschoten op twee kaarten – is bepalend voor
het onderlinge resultaat.
De speler, die het hoogst aantal punten heeft geschoten, wordt
zaalschietkampioen.
Indien de onderlinge wedstrijd in een gelijkspel is geëindigd dan wordt
opnieuw gekampt. In dat geval schiet iedere speler drie kogels op één
kaart, waarbij de totaalscore over drie schoten bepalend is. Zo nodig
wordt deze procedure herhaald totdat een beslissing is verkregen.

HANDICAPREGELING TIJDENS FINALE-AVOND
Voor alle te spelen wedstrijden tijdens de finale-avond geldt de volgende
handicapregeling:
1.
Spelers uit de 1e klasse krijgen geen bijtelling op hetgeen zij bij de
wedstrijden op de finale-avond aan punten schieten;
2.
Spelers uit de 2e klasse krijgen 3% bijtelling op hetgeen zij bij de
wedstrijden op de finale-avond aan punten schieten. Dus als een speler
uit de 2e klasse dan bijvoorbeeld 106 punten schiet, komt daar 3%
(afgerond naar beneden) bij, met een maximum van 59 per kaart. Totaal
heeft hij dan 109 punten.
3.
Spelers uit de 3e klasse krijgen 5% bijtelling op hetgeen zij bij de
wedstrijden op de finale-avond aan punten schieten. Dus als een speler
uit de 3e klasse dan bijvoorbeeld 104 punten schiet, komt daar 6%
(afgerond naar beneden) bij, met een maximum van 59 per kaart. Totaal
heeft hij dan 110 punten.
4.
Spelers uit de 4e klasse krijgen 7% bijtelling op hetgeen zij bij de
wedstrijden op de finale-avond aan punten schieten. Maximum – na
bijtelling – is 59 punten per kaart.
5.
Spelers uit de 5e klasse krijgen 8% bijtelling op hetgeen zij bij de
wedstrijden op de finale-avond aan punten schieten. Maximum – na
bijtelling – is 59 punten per kaart.
6.
Spelers uit de 6e klasse krijgen 9% bijtelling op hetgeen zij bij de
wedstrijden op de finale-avond aan punten schieten. Maximum – na
bijtelling – is 59 punten per kaart.
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Artikel 8

VERHINDERING BIJ KLASSEWEDSTRIJDEN
1.
Hoewel er van mag worden uitgegaan dat iedere deelnemer aan de
competitie steeds aanwezig is voor de af te werken wedstrijd, kan het
natuurlijk altijd een keer voorkomen dat iemand verhinderd is.
2.
In geval van verhindering moet dit TE ALLEN TIJDE van tevoren
worden gemeld aan:
2.1. de voorzitter van de Schietcommissie
2.2. de tegenstander van de betreffende avond
3.
De speler, die verhinderd is, dient het initiatief te nemen om in overleg
met de tegenstander af te spreken om de wedstrijd dan te spelen op de
schietavond van SEPTEMBER of in gezamenlijk overleg op een andere
schietavond voorafgaande aan de schietavond van september.
4.
Het secretariaat dient daarna (via een e-mail of schriftelijk) op de hoogte
te worden gebracht van de overeengekomen vervangende speeldag.
5.
Een speler, die zonder bericht van verhindering om 22.00 uur niet
aanwezig is voor een te spelen wedstrijd verliest die wedstrijd.
6.
Indien een speler de competitie voortijdig beëindigt dan vervallen de
resultaten van de reeds gespeelde wedstrijden van de betreffende speler
en zijn tegenstanders, hetgeen zal leiden tot een nieuwe gecorrigeerde
stand.

Artikel 9

VERHINDERING OP DE FINALE-AVOND
1.
Uitstel van wedstrijden van de finale-avond (oktober) is NIET mogelijk.
2.
Dit impliceert dat de spelers, die zich plaatsen voor de finale-avond, TE
ALLEN TIJDE aanwezig moeten zijn.
3.
Indien een speler voor de finale-avond (oktober) verhinderd is dan dient
hij dat tijdig (tenminste zeven dagen voor de schietavond van oktober) te
melden bij het secretariaat.
4.
Indien een speler zich afmeldt voor de finale-avond dan behoudt het
bestuur zich het recht voor om de opvolgende speler in de betreffende
klasse-eindstand de opengevallen plaats te laten innemen.
5.
Een speler, die niet tijdig aanwezig is voor een te spelen wedstrijd
verliest die wedstrijd.

Artikel 10

MEDAILLESCHIETEN
1.
Voor het medailleschieten is tenminste één baan beschikbaar. De
Schietcommissie bepaalt wanneer tijdens de schietavonden de overige
banen beschikbaar worden gesteld voor het medailleschieten.
2.
De kaarten, die geschoten worden tijdens de zaalschietcompetitie, tellen,
zonder handicapverrekening, ook mee voor het medailleschieten
3.
De leden, die niet deelnemen aan de zaalschietcompetitie, kunnen iedere
schietavond kaarten schieten voor hun medailles.

Artikel 11
In gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. De uitspraak van het
bestuur is bindend.
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