Wedstrijdreglement 2020
De wedstrijdleiding is in handen van Next Level Tournaments (NLT). Instructies door NLT gegeven
dienen te worden opgevolgd.
Algemeen
Wees op tijd bij de baan, voorkom zo onnodige vertraging en wachttijden. Hiermee voorkom je
irritatie. Sportiviteit loont, het dwingt respect af en zorgt voor een positieve sfeer.
Over het gekozen format per fase is geen discussie mogelijk. Dit is per fase bewust gekozen. De
niveauverschillen tussen deelnemers kunnen vrij groot zijn. Het aantal te spelen wedstrijden is
groot.

Soort
Poules
Knock-Out

Wedstrijden
Totaal Singels Koppels
1558 902
464
595 314
154

Blind geloot
192
127

Doel is dat wij er samen met jullie een leuk en onvergetelijk toernooi van maken.
Aanmelden Vrijdag
Alle voor de Blind Draw ingeschreven spelers dienen zich vrijdagmiddag tussen 16:00 en 18:00 uur
aan te melden bij de wedstrijdtafel. Alleen aan de tafel aangemelde spelers worden meegenomen in
de loting.
Aanmelden Zaterdag en Zondag?
Het is niet nodig om jezelf aan te melden bij de wedstrijdtafel. Zorg ervoor op tijd bij de baan te zijn.
De loting inclusief tijden en baannummers wordt gepubliceerd op de website, op schermen bij de
wedstrijdtafel en wordt opgehangen in de speelzalen. Op de baan hangt de poule-indeling inclusief
tijdschema. Zorg dat je op tijd bij de baan aanwezig bent om te spelen of te schrijven.
Bullen
Voor aanvang van elke wedstrijd wordt door middel van bullen bepaald wie de wedstrijd mag
beginnen. De eerst op het wedstrijdbriefje vermeldde speler/koppel begint met het gooien voor de
bull. Darts in de bull dienen altijd verwijderd te worden, darts buiten de bull blijven in het bord. Bij
een gelijke uitkomst wordt er opnieuw gegooid maar in omgekeerde volgorde. Dit herhaalt zich tot
er een beslissing is gevallen. De winnaar van de bull begint alle oneven legs, inclusief de laatste. Er
wordt dus niet opnieuw voor de bull gegooid!
Poulefase:
De poulefase is in sessies ingedeeld. De starttijden, baan en poule waar je bent ingedeeld staan op
achternaam gesorteerd vermeld.
Het spelformaat staat op het poule formulier, hiervan mag niet worden afgeweken!
De schrijvers worden in de poule fase door het systeem aangewezen. Niet schrijven heeft uitsluiting
tot gevolg.
In geval van uitsluiting van een speler gedurende de poulefase worden eventuele resterende
partijen van deze speler automatisch met 2-0 verloren
Vul na afloop van de partij direct de uitslag in op het formulier.
CONTROLEER OF DIT GOED GEDAAN WORDT!
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Zodra de laatste wedstrijd in de poule is afgelopen:
•
•

Alle spelers zetten een handtekening op het formulier
Het formulier wordt direct bij de wedstrijdtafel ingeleverd.

De nummers 1 en 2 van iedere poule gaan door naar de knock-out fase.
De eindstand in de poule wordt als volgt bepaald:
1
2
3

Aantal gewonnen wedstrijden
Legsaldo (aantal gewonnen legs minus aantal verloren legs)
Onderling resultaat

Is er nog steeds geen beslissing?
Tussen de 3 betrokken spelers/koppels wordt één leg gespeeld over 501 punten. De speler of het
koppel die als eerste op 0 komt door het gooien van de benodigde dubbel, eindigt op de hoogste
plaats. De overige spelers/koppels spelen door om de eindstand van de poule te bepalen.
Knock-out fase:
Alle wedstrijden in de knock-out fase zullen worden omgeroepen. De loting wordt ook in de zaal
opgehangen en gepubliceerd op de schermen. Voor de eerste wedstrijd op iedere baan wordt een
schrijver aangewezen, daarna schrijft de verliezer.
De eerstgenoemde speler haalt het wedstrijdbriefje op, de tweede speler (en eventueel de schrijver)
gaat direct naar de baan.
Indien een spelers of schrijver niet aanwezig is kom dan met het wedstrijdbriefje naar de
wedstrijdtafel. De afwezige wordt dan nogmaals omgeroepen, de tijd wordt op het wedstrijdbriefje
genoteerd. Indien de afwezige na 5 minuten nog niet aanwezig is volgt een tweede en laatste call.
Zodra de wedstrijdleiding vervolgens constateert dat een speler nog steeds niet komt opdagen
wordt deze uit het toernooi genomen. De schrijver zal in dit geval de volgende partij op deze baan
moeten schrijven.
Schrijven
In de poulefase worden de schrijvers aangegeven op het poule formulier. In de knock-out fase is de
nummer 3 van de poule die als laatste op die baan heeft gespeeld de schrijver voor de eerste partij.
Daarna schrijft de verliezer. Tenzij de wedstrijdleiding anders bepaalt schrijft de verliezer altijd op de
baan waar hij/zij heeft verloren. Schrijvers hebben het recht een vervangende schrijver te zoeken
maar blijven altijd zelf verantwoordelijk voor het schrijven van de aan hen toegewezen partij.
Niet schrijven heeft tot gevolg dat een speler (in geval van koppels beide spelers) voor de rest van
het weekend wordt/worden uitgesloten van deelname. In geval van niet schrijven op zondag volgt
uitsluiting voor de editie van het volgende jaar.
On 8 we go!
Uitgeschakeld op zaterdag en zondag?
Je toernooi is nog niet afgelopen! Je kan gratis meedoen aan On 8 we go!
Nadat de knock-out is gestart, kun je, als je de knock-out fase niet hebt gehaald of bent
uitgeschakeld in de knock-out, meedoen aan dit nieuwe onderdeel.
Zodra er 8 spelers zich melden gaan ze onderling een mini knock-out toernooi spelen. Alle
wedstrijden zijn best of 5 legs 501.
De winnaar ontvangt een leuke prijs.
Mix, heren en dames On 8 we go! mogelijk!
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Spelformaat overzicht:

Categorie
Blind draw
Afwijkingen:
1 dame 1 heer
2 dames

Categorie
Heren
Dames
Koppels
Categorie
Heren
Dames

Vrijdag
701 open start dubbel uit
Poule
KO
b.o. 3
b.o. 5
601 open start dubbel uit
501 open start dubbel uit
Zaterdag
501 open start dubbel uit
Poule
KO
b.o. 3
b.o. 5
b.o. 3
b.o. 5
Zondag
501 open start dubbel uit
Poule
KO
b.o. 3
b.o. 5
b.o. 3
b.o. 5

SF
b.o. 5

Finale
b.o. 7

SF
b.o. 7
b.o. 5

Finale
b.o. 9
b.o. 7

SF
b.o. 7
b.o. 5

Finale
b.o. 9
b.o. 7

Prijzengeld
Zodra spelers hun prijzengeld kunnen ophalen zal dit worden omgeroepen.
Prijzengeld kan aan de wedstrijdtafel worden afgehaald zodra aan de schrijfverplichting is voldaan.
Vergeet niet je legitimatiebewijs mee te nemen.
Zonder legitimatie geen geld!
Vragen?
Vragen kun je stellen aan de wedstrijdleiding.
In alle gevallen waarin dit wedstrijdreglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding.
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