COMPETITIE- EN KLASSERINGSREGLEMENT VAN DE NPSA (V1.1) 13/02/2016
1. Algemeen
1.1.

Dit reglement is van toepassing op het Nederlands Kampioenschap en klasseringswedstrijden in
alle IPSC divisies die onder auspiciën van de NPSA georganiseerd worden.

1.2.

Elk jaar besluit het bestuur op advies van de RD en TC en na de ALV gehoord te hebben voor
welke divisies het klasseringsreglement van toepassing is met dien verstande dat:
1.2.1. in het eerste competitiejaar van een nieuwe divisie alle schutters als
ongeklasseerde schutters aan de competitie deelnemen;
1.2.2. de titel Nederlands kampioen in een divisie pas toegekend wordt als er tenminste 10
(R) schutters in de betreffende divisie hebben deelgenomen.

1.3.

Het klasserings- en competitiejaar:
1.3.1. Voor de discipline Handgun begint op 1 oktober en eindigt 30 september.
1.3.2. Voor alle overige disciplines begint op 1 januari en eindigt op 31 december van een
kalenderjaar.

1.4.

Er wordt geen limiet gesteld aan het aantal klasseringwedstrijden dat een schutter wil laten
meetellen voor de competitie en de klassering.

1.5.

Aan de NPSA-competitie mogen alle NPSA-leden deelnemen ongeacht nationaliteit en/of
woonplaats.

1.6.

Tijdens het competitiejaar kan een schutter in verschillende divisies deelnemen met dien
verstande dat elke afzonderlijke klasseringwedstrijd slechts in één divisie geschoten mag
worden.

1.7.

Een klasseringwedstrijd is elke wedstrijd:
1.7.1. die als zodanig door een organiserende vereniging of groep NPSA-leden tenminste 3
maanden voor de wedstrijddatum is aangemeld bij de NPSA en
1.7.2. die plaatsvindt op een schietbaan die zich bevindt binnen de landsgrenzen van
Nederland en
1.7.3. die tenminste via het digitale inschrijfsysteem van de NPSA is gepubliceerd en
1.7.4. waarvan de stages zijn goedgekeurd door de NROI en het bestuur waarbij geldt dat de
stages inclusief de geschreven briefingen uiterlijk 10 weken voor aanvang van de
wedstrijd dienen te worden aangeboden en
1.7.5. waarvan de stages gepubliceerd zijn op het moment dat ze door de NROI en het
bestuur goedgekeurd zijn en
1.7.6. die voldoet aan alle vereisten voor een Level II Match volgens appendix A en
1.7.7. die een minimale capaciteit heeft van 60 (HG) respectievelijk 40 (R) schutters en
1.7.8. die er tenminste 60 (HG) respectievelijk 30 (R) NPSA-leden hebben ingeschreven
1.7.9. waarbij een door het NROI toegewezen RM aanwezig is.

1.8.

1.9.

Op de termijn van de aanmeldingsdatum voor een klasseringswedstrijd kan het bestuur ten alle
tijden een uitzondering maken mits zij ervan overtuigd is dat alle NPSA-leden gelijktijdig en
tenminste vier weken voor de wedstrijddatum zijn ingelicht d.m.v. publicatie in het Bullit-in
en/of een persoonlijk schrijven dan wel d.m.v. publicatie van de wedstrijd via de digitale
communicatiekanalen van de NPSA (NPSA site, NPSA-forum of elektronische inschrijfsysteem
van de NPSA (MOS)).
Inschrijving voor een klasseringswedstrijd vindt plaats onder de volgende condities:
1.9.1. De inschrijving opent op zijn vroegst 8 weken voor aanvang van de wedstrijd voor
NPSA-leden, waarbij geldt dat overige IPSC-leden op een reservelijst worden geplaatst.
1.9.2.

Voor overige IPSC-leden opent de inschrijving 2 weken voor aanvang van de wedstrijd
waarbij eerst de reservelijst wordt gebruikt.

1.9.3. Inschrijven verplicht meteen tot betaling van inschrijfgeld zonder uitzonderingen.
1.9.4. De maximum prijs van het inschrijfgeld voor een klasseringswedstrijd zal tot nader
besluit van de ALV op voorstel van leden en/of bestuur niet meer mogen bedragen dan
€ 25,- per individuele deelnemer.
1.9.5. Bij het afzeggen van wedstrijddeelname blijft de betalingsverplichting bestaan en wordt
reeds betaald inschrijfgeld niet gerestitueerd, tenzij de wedstrijdleiding anders beslist.
1.10

Prijzen bij Klasseringswedstrijden
1.10.1.Overall prijzen per divisie. Bij elke klasseringswedstrijd wordt door de organisatie
tenminste een 1e prijs in elke divisie verstrekt, indien er tenminste vijf deelnemers in
de betreffende divisie deelnemen. Vanaf tien deelnemers in een divisie wordt tevens
een 2e en een 3e prijs verstrekt.
1.10.2.Prijzen per Klasse. Bij elke klasseringswedstrijd wordt door de organisatie tenminste
een 1e prijs per klasse in elke divisie verstrekt (met uitzondering van de A klasse),
indien er tenminste vijf deelnemers in de betreffende klasse deelnemen.
1.10.3.Prijzen per Categorie. Bij elke klasseringswedstrijd wordt door de organisatie tenminste
een 1e prijs per categorie in elke divisie verstrekt, indien er tenminste vijf deelnemers
in de betreffende categorie deelnemen.

1.11.

Het niet naleven van de eisen genoemd onder artikel 1.7. en artikel 2.2.6 ten aanzien van een
klasseringwedstrijd kan tot intrekken van de klasseringstatus van de wedstrijd leiden, conform
artikel 1.3 “sanctioning / goedkeuring” van het SWR.

2. Competitie
2.1.

Als rekeneenheid voor de competitie wordt het behaalde percentage op de klasseringwedstrijd
in de betreffende divisie aangehouden, waarbij percentages per wedstrijd uitgedrukt worden in
waarden met twee decimalen.
2.1.1

2.2.

voor het bepalen van de kampioen (R, SG) in de categorie senioren wordt het
percentage uit de categorie gebruikt.

Als binnen 10 dagen na de laatste dag van de wedstrijd blijkt dat er fouten in de uitslag zitten
zal de gecorrigeerde uitslag worden gebruikt om de competitiestand correct uit te rekenen.
Onder uitslag wordt ook verstaan de indeling in divisies, klassen en categorieën.

2.2.1. De wedstrijduitslag zelf blijft ongewijzigd conform het IPSC rule book en het NPSA
schieten wedstrijdreglement zoals vermeld onder de paragraaf 9.8
scoringsverantwoordelijkheid.
2.2.2. Elke deelnemer aan de betreffende wedstrijd kan via klasseringsbureau@ipsc.nl een
verzoek tot correctie van de klasseringsuitslag bij het NPSA-bestuur indienen binnen de
onder 2.2 gestelde termijn.
2.2.3. Correctieverzoeken worden alleen in behandeling genomen als zij fouten in de
wedstrijduitslag betreffen die gecorrigeerd kunnen worden op basis van aantoonbare
feiten.
2.2.4. Het bestuur doet in principe binnen 14 dagen uitspraak over de beslissing n.a.v. het
verzoek tot correctie van de klasseringsuitslag.
2.2.5. Indien het correctieverzoek van de schutter(s) wordt gehonoreerd, worden de
hernieuwde klasseringsuitslagen gepubliceerd met de opmerking “gecorrigeerd n.a.v.
gebleken fouten in wedstrijduitslag” op de NPSA site en verwerkt in de competitie
uitslag.
2.2.6. Om correctieverzoeken in bovenstaande zin mogelijk te maken wordt gebruik
gemaakt van de volgende procedure:
2.2.6.1. Organisatoren van klasseringswedstrijden sturen de zogenoemde cab file uit
het gebruikte MSS systeem na het sluiten van de wedstrijd naar het klasseringsbureau
van de NPSA (klasseringsbureau@ipsc.nl)
2.2.6.2. Organisatoren van klasseringswedstrijden bewaren de ingevulde en
verwerkte scoresheets tot vier weken na het einde van de betreffende
klasseringswedstrijd.
2.2.6.3. Organisatoren van klasseringswedstrijden zijn verplicht de door het
klasseringsbureau verzoek gevraagde informatie (inclusief eventueel op gevraagde
scoresheets) terstond aan het klasseringsbureau te leveren teneinde de onder 2.2.4.
genoemde termijn te kunnen realiseren.
2.3.

Het competitieresultaat wordt in principe bepaald door de som van de vier hoogste percentages,
behaald op klasseringwedstrijden in de betreffende divisie. Een DQ tijdens een
klasseringwedstrijd is geen geldig wedstrijdresultaat.

2.4.

Indien minder dan 6 klasseringwedstrijden zijn georganiseerd ten behoeve de NPSA competitie
wordt bij de berekening van de individuele competitieresultaten de volgende handelwijze
aangehouden:





bij minder dan 3 klasseringswedstrijden in een kalenderjaar kan er geen
competitieresultaat berekend worden,
bij 3 klasseringswedstrijden tellen de beste 2 wedstrijden,
bij 4 en 5 klasseringswedstrijden tellen de beste 3 wedstrijden,
bij 6 klasseringswedstrijden of meer tellen de beste 4 wedstrijden.

2.4.1. bovenstaande handelwijze geldt voor alle door de ALV goedgekeurde divisies.
2.5.

Bij een gelijk competitieresultaat is telkens het volgende, hoogste percentage van de
verschoten klasseringwedstrijden beslissend, waarbij geldt dat wanneer er geen percentage
beschikbaar is, dit gesteld wordt op 0.

2.6.

De schutters nemen deel in de klassen A, B, C en Ongeklasseerd.

2.7.

De competitie kent naast de klassenindeling de categorieën:

- dames;
- senioren (schutters die 50 jaar of ouder zijn op de eerste dag van de betreffende wedstrijd,
het individuele competitie resultaat is geldig mits er voldaan wordt aan 2.3 en 2.4).
2.8.

Met inachtneming van artikel 1.2 worden na afsluiting van een competitiejaar de volgende
titels met bijhorende eremetalen toegekend:

Voor de discipline Handgun:
- een competitiewinnaar per divisie;

-

een competitiewinnaar in de klasse A, B, C en Ongeklasseerd per divisie;
een competitiewinnaar in de categorieën.

Voor de overige disciplines:
- een Nederlands kampioen per divisie;
- een competitiewinnaar in de klasse A, B, C en Ongeklasserd per divisie;

2.9.

een kampioen in de categorie dames en senioren.

Tot Nederlands kampioen in een divisie wordt uitgeroepen:
2.9.1. Voor de discipline Handgun, zie Hoofdstuk 4;
2.9.2. Voor alle overige disciplines: de schutters met het hoogste Competitieresultaat
2.9.1. ongeacht de categorie of klasse waartoe de schutter behoort, mits
2.9.2. de schutter de Nederlandse nationaliteit heeft of de schutter in Nederland woonachtig
is conform IPSC Rules en uitsluitend voor Nederland uitkomt op nationale en
internationale wedstrijden.
2.10.1. Tot kampioen in de categorieën dames wordt de vrouwelijke schutter uitgeroepen met
het hoogste competitieresultaat ongeacht de divisie en de klasse waarin de schutter
geschoten heeft met dien verstande dat zij in een divisie geschoten heeft waarin
tenminste 10 schutters van het betreffende jaar hebben deelgenomen een
klasseringsresultaat A, B of C hebben behaald.
2.10.2. Tot competitiewinnaar in de categorieën dames wordt de vrouwelijke schutter
uitgeroepen met het hoogste competitieresultaat ongeacht de divisie en de klasse
waarin de schutter geschoten heeft.
2.10.3. Er kan per divisie een senior kampioen uitgeroepen worden met dien verstande dat
hij/zij in een divisie geschoten heeft waarin tenminste 10 schutters van het
betreffende jaar hebben deelgenomen die een klasseringsresultaat A, B of C hebben
behaald.
2.10.4. Er kan per divisie (HG) een senior competitiewinnaar uitgeroepen worden met dien
verstande dat hij/zij in een divisie geschoten heeft waarin tenminste 15 schutters van
het betreffende jaar hebben deelgenomen die een klasseringsresultaat A, B of C
hebben behaald.

2.12.
2.13.

Een schutter kan in een competitiejaar verschillende titels verwerven.

De behaalde titels mogen gevoerd worden in het kalenderjaar volgend op het
competitiejaar waarin de titels behaald zijn.
3. Klassering

3.1.

Een schutter wordt bij deelname aan een divisie geklasseerd in klasse A, B, C of
Ongeklasseerd ongeacht zijn/haar categorie.

3.2.

Klassering binnen een divisie voor een bepaald jaar geschiedt op basis van de
competitieresultaten in het voorafgaande jaar, met in acht name van 3.4 en 3.5.

3.3.

Schutters worden met inachtneming van artikel 2.4. ingedeeld in de klasse:
A, indien zij na deelname aan een geldige competitie een score hebben behaald die 80% of
meer is van de score van de competitiewinnaar van het competitiejaar voorafgaand aan het jaar
waarvoor de klassering geldt.
B, indien zij na deelname aan een geldige competitie een score hebben behaald die minder
dan 80% en 60% of meer is van de score van de competitiewinnaar van het competitiejaar
voorafgaand aan het jaar waarvoor de klassering geldt;
C, indien zij na deelname aan een geldige competitie een score hebben behaald van minder
dan 60% van de score van de competitiewinnaar van het competitiejaar voorafgaand aan het
jaar waarvoor de klassering geldt. ;
Ongeklasseerd, wanneer zij voor het eerst aan de competitie deelnemen wanneer zij nog niet
eerder de A, B of C klasse hebben behaald.

3.4

Een eenmaal behaalde klasseringstatus zal blijven gelden tenzij een andere klasseringstatus
wordt behaald zoals bij 3.3 beschreven.

3.5

Schutters die reeds zijn geklasseerd in de NPSA competitie en die voor het eerst deelnemen
aan een divisie waarin zij nog niet eerder geklasseerd zijn worden ingedeeld in de hoogst klasse
behaald in een andere divisie totdat een andere klasseringstatus wordt behaald zoals bij 3.3
beschreven. Dit geldt allen voor de klassering binnen eenzelfde wapengroep. Anders gezegd:
een pistoolschutter met een geldende klassering handgun en die voor het eerst een rifle
klassering schiet begint als ongeklasseerde schutter en vice versa.

4. Het Nederlands Kampioenschap Handgun
4.1.

Het Nederlands Kampioenschap Handgun is een wedstrijd die jaarlijks wordt georganiseerd na
afloop van het competitiejaar Handgun.

4.2.

Plaatsing voor het Nederlands Kampioenschap:
4.2.1. De kampioenen van het vorige Nederlands Kampioenschap ontvangen automatisch een
startplaats.
4.2.2. De 25 schutters die aan het eind van de competitie per divisie het hoogst geplaatst zijn
en een geldig competitieresultaat hebben, ontvangen een startplaats voor het
eerstvolgende Nederlands Kampioenschap.
4.2.3. Er worden aan het eind van het competitiejaar maximaal 5 wildcards uitgegeven die als
startplaats voor het Nederlands Kampioenschap gelden. Deze wildcards kunnen worden
gegeven op basis van een uitzonderlijke prestatie binnen het competitiejaar door
schutters die zich niet bij de hoogst geplaatste 25 schutters in de competitie bevinden.
Zowel het wegen van de genoemde prestatie en het vergeven van de wildcard behoren
tot de discretionaire bevoegdheid van het bestuur.
4.2.4. Het verdient de aanbeveling om startplaatsen voor categorieën, wanneer mogelijk, aan
te vullen tot minstens vijf deelnemers.

4.3.

De winnaar:

4.3.1. van het Nederlands Kampioenschap is Nederlands Kampioen van zijn respectievelijke
divisie, mits in deze divisie 10 of meer schutters uitkomen op het Nederlands
Kampioenschap.
4.3.2. van een categorie binnen een divisie, is Nederlands Kampioen in deze categorie binnen
deze divisie, mits daarin 5 of meer schutters zijn uitgekomen op de Nederlands
Kampioenschap.
4.4.

De titel Nederlands Kampioen mag gevoerd worden vanaf het moment van behalen van
de titel, tot de huldiging van de volgende Nederlands Kampioen.

