Nieuw in de Indoorcompetitie 2010/2011: Match Ronde

Hoe werkt ‘het setsysteem’?
Vanaf het indoorseizoen 2010/2011 zijn de regels van de finales van rayon- en
bondskampioenschappen Indoor Individueel veranderd. De kwalificatieronde is hetzelfde als
voorheen; de finales worden vanaf nu in sets geschoten zoals in de Match Ronde beschreven staat.
OUDE SITUATIE
Voorheen schoten schutters die zich plaatsten voor de eliminatierondes altijd 4 series van 3 pijlen.
Aan het einde van die 12 pijlen werd gekeken wie van beide schutters de hoogste score had. De
schutter met de hoogste score won het duel.
Voorbeeld van een uitslag: 111 – 104.
NIEUWE SITUATIE
In de nieuwe situatie schieten de sporters in hun duel meerdere sets. Een set is een serie van drie
pijlen waarin maximaal 30 punten behaald kunnen worden. De sporter die de hoogste score behaalt
in een set, krijgt 2 setpunten. Bij een gelijke score ontvangen beide sporters 1 punt. De sporter die
als eerste 6 setpunten scoort, wint het duel.
In het meest gunstige geval valt de beslissing dus na 3 sets van 3 pijlen, in het meest ongunstige geval
is er na 5 sets nog geen beslissing. Als na 5 sets het onderlinge duel nog niet beslist is (een stand van
5-5), dan volgt een shoot-off die verloopt volgens het principe: closest-to-the-center. Oftewel; de
schutters van wie de pijl het dichtst bij het midden van het blazoen zit, wint het duel.
Voorbeeld van een uitslag: 6-4.
Omdat de scores van verliezende halve finalisten niet met elkaar vergeleken kunnen worden, zal er
een bronzen finale worden georganiseerd, die bij voorkeur tegelijkertijd met het duel om het goud
plaatsvindt.
RELEVANTE REGLEMENTSARTIKELEN
Alle informatie lees je in het FITA Boek 3, hoofdstuk 8 (zoek op: Match Ronde). In die artikelen wordt
Indoor behandeld. In onder andere 8.6 staat beschreven hoe de scoreverwerking plaatsvindt.
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