Bijvoegsel aan het reglement BK Outdoor LA
Zaterdag: Kampioenschap per klasse.
Kampioenschap in poules van 6 schutters.
Naar gelang de interesse tijdens het outdoor seizoen zullen er, 1, 2 of 3 poules per klasse
gemaakt worden.
Het klassement wordt samengesteld door alle 70, 60, 50 meter (geen 50/30 m) wedstrijden
in Belgie. De kwalificatieperiode sluit af 30 dagen de voor het aanvang van het BK. De
nationale ranking wordt wekelijks bijgehouden en komt op de site van RBA.
Bij gelijkheid van punten in het klassement wordt de volgorde in de ranking bepaald door de
hoogste score, is die gelijk dan nemen we de tweede hoogste score, enz…
De poules worden samengesteld volgens onderstaand voorbeeld.
Voor drie poules : poule 1 poule 2 poule 3. Voor twee poules, poule 1
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Per poule: alle schutters nemen het tegen elkaar op in een match.
Het BK begint met 2 reeksen proefpijlen, vervolgens worden 5 matchen van 12 pijlen
geschoten, volgens het systeem van 6 pijlen in 4 minuten.
De recurve et compound schutters schieten in reeksen van 12 pijlen, twee gangen van 6
pijlen per match.
Wanneer een schutter zijn match wint na 12 pijlen bekomt hij 2 punten. Bij een gelijkspel 1
punt per schutter. Bij verlies 0 punten.
Bij een match zonder tegenstander moet de alleenstaande schutter zijn scores noteren, dit
voor een eventuele match plaats waar de hoogste scores zouden meetellen.

Indien er 18 deelnemers zijn zullen de 2 hoogste schutters per poule op matchpunten
doorgaan naar de ¼ de finale aangevuld met de 2 hoogste scores na 60 pijlen (totaal van de
5 matchen).
Indien er 12 deelnemers zijn zullen per poule de 3 schutters met de meeste matchpunten en
de twee hoogste scores na 60 pijlen (totaal van de 5 matchen) de ¼ de finale schieten.
Voor categorieën waar maar 6 schutters zijn zullen de 3 best gerankte schutters op
matchpunten aangevuld door de schutter met hoogste score op 60 pijlen (totaal van 5
matchen) naar de halve finale gaan.
Indien 2 schutters hetzelfde aantal matchpunten hebben zal hun onderlinge match bepalend
zijn.
Indien het twee schutters zijn die geen onderlinge match hadden, tellen de scores na 60
pijlen, indien er dan nog gelijke punten zijn zullen 10 en X de verdeeldheid maken.
Bij een gelijke score om toe te treden tot de Eliminatie ronde, tijdens de matchen of tot de
top 8 te worden toegelaten, zijn de WA regels van toepassing.
Vanaf de ¼ finale worden de WA regels gevolgd.

Zondag.
Open Kampioenschap.
Dit betekent dat er enkel een dames en heren kampioenschap is in de klasse compound en
recurve.
De wedstrijd start om 8u30 met 1 reeks proefpijlen gevolgd door 1 reeks van 36 pijlen
geschoten als selectiewedstrijd.
Vervolgens gaan we door met de 1/16 de finale voor de heren recurve en compound,
gevolgd door de 1/8 ste voor de overige deelnemers (tenzij er klassen zijn met minder dan 9
deelnemers zijn).
Vervolgens de 1/4de finales, gevolgd door de 1/2de finales, en als afsluiter Brons en Goud.
Vanuit het klassement van de 36 pijlen bij aanvang geschoten kunnen de clubs hun ploegen
aangeven. De 8 beste teams (3 schutters) strijden voor de titel. De verliezende teams blijven
wel in de wedstrijd tot het einde. Ook de 8 beste mixed teams komen volgens een zelfde
procedure als de teams in actie na de team wedstrijden.
Prijsuitreiking

