Outline Open Outdoorcompetitie 2020
Algemeen
❏ Er wordt gespeeld in vaste divisies met een vast aantal teams. Elke divisie heeft een aparte
kampioen en Spirit of the Game winnaar. Er is geen promotie/degradatie tijdens de competitie.
❏ Wedstrijdtijden zijn vergelijkbaar aan vorig seizoen: 2x35 minuten met 5 minuten half-time.
❏ De competitie kent drie divisies/spelniveaus:
❏ De 1e en 2e divisie hebben het meest competitieve karakter. Deze competities worden
landelijk gespeeld.
❏ De 3e divisie(s) hebben een meer recreatief karakter. Op basis van het aantal
inschrijvingen wordt een verdeling gemaakt in (regionale) sub-divisies.
❏ Voor plaatsing worden de volgende regels gehanteerd:
❏ Voor plaatsing in divisie 1 & 2 gelden de resultaten van de Outdoorcompetitie 2019.
Indien een team afziet van plaatsing in divisie 1 of 2, dan schuiven de lager geplaatste
teams door en wordt de 2e divisie aangevuld met het eerstvolgende team.
❏ Voor de 3e divisie geldt een vrije inschrijving. Sub-divisies worden ingedeeld naar rato
van het aantal inschrijvingen. Om reistijd en kosten voor deze teams te beperken wordt
een regionale verdeling als eerste criterium gebruikt.

1e Divisie
❏ Teams: 8
❏ Format: over de eerste drie competitiedagen wordt een round robin gespeeld. Een onderlinge
wedstrijd bepaalt bij de meeste tegenstanders (6) welk team de wedstrijdpunten verdient.
Tegen 1 vooraf bepaalde tegenstander wordt 3 keer gespeeld. Het team dat twee van de drie
onderlinge wedstrijden wint, krijgt de wedstrijdpunten toegekend alsof er 1 onderlinge
wedstrijd is gespeeld. Dit betekent dus dat ieder team 6 + 3 = 9 wedstrijden speelt, iedere
competitiedag 3.
❏ Op de slotdag worden de teams in twee groepen gesplitst op basis van de resultaten van de
eerste drie competitiedagen: #1-4 en #5-8. Deze groepen spelen een round robin (3 wedstrijden
per team). De winnaar van de round robin #1-4 is Nederlands kampioen.
❏ De nummer 8 in de eindrangschikking degradeert naar de 2e Divisie seizoen 2021.
❏ De nummer 7 in de eindrangschikking speelt een extra wedstrijd tegen de nummer 2 uit de 2e
divisie om te bepalen welke team in de 1e divisie komt voor seizoen 2021. Deze wedstrijd heeft
geen effect op de eindrangschikking van de respectievelijke teams.

2e Divisie
❏ Teams: 8
❏ Format: over de eerste drie competitiedagen wordt een round robin gespeeld. Een onderlinge
wedstrijd bepaalt bij de meeste tegenstanders (6) welk team de wedstrijdpunten verdient.
Tegen 1 vooraf bepaalde tegenstander wordt 3 keer gespeeld. Het team dat twee van de drie
onderlinge wedstrijden wint, krijgt de wedstrijdpunten toegekend alsof er 1 onderlinge
wedstrijd is gespeeld. Dit betekent dus dat ieder team 6 + 3 = 9 wedstrijden speelt, iedere
competitiedag 3.
❏ Op de slotdag worden de teams in twee groepen gesplitst op basis van de resultaten van de
eerste drie competitiedagen: #1-4 en #5-8. Deze groepen spelen een round robin (3 wedstrijden
per team). De winnaar van de round robin #1-4 is kampioen van de 2e divisie
❏ De nummer 1 in de eindrangschikking promoveert naar de 1e Divisie seizoen 2021.
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❏ De nummer 2 in de eindrangschikking speelt een extra wedstrijd
tegen de nummer 7 uit de 1e divisie om te bepalen welke team in de 1e divisie komt voor
seizoen 2021. Deze wedstrijd heeft geen effect op de eindrangschikking van de respectievelijke
teams.
❏ De nummer 8 in de eindrangschikking degradeert naar de 3e Divisie seizoen 2021.
❏ De nummer 7 in de eindrangschikking speelt een extra wedstrijd tegen de nummer 2 uit de 3e
divisie om te bepalen welke team in de 2e divisie komt voor seizoen 2021. Deze wedstrijd heeft
geen effect op de eindrangschikking van de respectievelijke teams.

3e Divisie (A, B, C)
❏ Teams: In principe 8 per subdivisie (exacte verdeling op basis van aantal inschrijvingen; 7-10
teams per divisie). De exacte vorm hangt af van het aantal inschrijvingen en kan dus afwijken. Bij
onderstaande wordt uitgegaan van de voorkeursvorm van 8 teams.
❏ Format: over de eerste drie competitiedagen wordt een round robin gespeeld. Een onderlinge
wedstrijd bepaalt bij de meeste tegenstanders (6) welk team de wedstrijdpunten verdient.
Tegen 1 vooraf bepaalde tegenstander wordt 3 keer gespeeld. Het team dat twee van de drie
onderlinge wedstrijden wint, krijgt de wedstrijdpunten toegekend alsof er 1 onderlinge
wedstrijd is gespeeld. Dit betekent dus dat ieder team 6 + 3 = 9 wedstrijden speelt, iedere
competitiedag 3.
❏ Op de slotdag worden de subdivisies gemengd op basis van de resultaten van de eerste drie
competitiedagen: #1-2 van divisies 3A en 3B vormen samen een groep van 4 teams en spelen
om plek #1-4. Daarna worden #3-4 van divisies 3A en 3B samengevoegd om voor plek #5-8 te
spelen, enz. Deze groepen spelen een round robin (3 wedstrijden per team). De winnaar van de
round robin #1-4 is kampioen van de 3e divisie
❏ De nummer 1 in de eindrangschikking promoveert naar de 2e Divisie seizoen 2021.
❏ De nummer 2 in de eindrangschikking speelt een wedstrijd tegen de nummer 7 uit de 2e divisie
om te bepalen welke team in de 1e divisie komt voor seizoen 2021. Deze wedstrijd heeft geen
effect op de eindrangschikking van de respectievelijke teams.
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