Secretariaat D.B.Z.P.
E-mail: secretaris@dbzp.nl
Internet: www.dbzp.nl
Reglement D.B.Z.P. Toernooien
(Laatst gewijzigd: 20-08-19)
Artikel 1: Algemeen
1.1. De Dartbond Zaanstreek Purmerend (D.B.Z.P.) organiseert ieder speeljaar een toernooicyclus, hierna te noemen
D.B.Z.P. toernooien.
1.2 Er wordt tijdens de D.B.Z.P. toernooien gespeeld in een A-sheet, B-Sheet en een C-sheet. Er wordt geen onderscheid
gemaakt in welke divisie er uitgekomen wordt door een desbetreffende deelnemer. Voor verdere uitleg, zie artikel 5 van
dit reglement. Er zal een eind-ranking worden opgemaakt van alle deelnemende spelers waarbij er voor de eerste 8
spelers die voldoen aan de eis van een bepaald aantal minimum gespeelde wedstrijden prijzengeld beschikbaar zal zijn.
(Zie artikel 8)
1.3. Het reglement wordt vastgesteld door het bestuur van de D.B.Z.P. Het bestuur kan de reglementen evalueren en
aanpassen zonder hierover de leden c.q. de deelnemers te raadplegen.
1.4. Het DBZP bestuur publiceert het reglement en eventuele wijzigingen daarin op de internetsite van de D.B.Z.P:
www.dbzp.nl
Artikel 2: Organisatie van de D.B.Z.P. Ranking
2.1. De praktische organisatie is in handen van de door het D.B.Z.P. bestuur aangestelde toernooileider(s).
2.2. De toernooileiding is verantwoordelijk voor:
● Het organiseren van de toernooien;
● Het binnen 4 dagen doorgeven van de uitslagen aan het bestuur.
2.3. Uitslagen en standen worden gepubliceerd via de internetsite van de D.B.Z.P: www.dbzp.nl .
2.4. De D.B.Z.P. stelt prijzengeld beschikbaar volgens de staffel die in artikel 8.1 is opgenomen.
Artikel 3: Speellocaties
3.1. Speellocaties die geïnteresseerd zijn in het organiseren van D.B.Z.P. toernooien, dienen zich aan te melden via het
mailadres toernooien@dbzp.nl van de D.B.Z.P.
3.2. Om als speellocatie mee te kunnen doen zullen er maximaal 8 voorkeursdata opgegeven moeten worden. Deze 8
data zijn verdeeld over 4 data in de eerste helft van het seizoen en 4 data in de tweede helft van het seizoen.
3.3. De D.B.Z.P toernooien zullen gehouden worden in het weekend en wel op de zaterdagavond of de zondagmiddag.
3.4. Er wordt uitgegaan van een maximum van 2 toegewezen toernooien per speellocatie per wintercompetitieseizoen.
Indien mogelijk zal dit aantal eventueel verhoogd kunnen worden. Het bestuur van de D.B.Z.P. zal in dit geval de
aangemelde speellocaties benaderen voor eventuele interesse voor extra toernooien.
3.5. Indien er meerdere data zijn doorgegeven voor een bepaald weekend, dan zal het D.B.Z.P. naar eigen inzicht het
toernooi toewijzen, met inachtneming van een zo eerlijk mogelijke verdeling van de beschikbare toernooien.
3.6. Om als een speellocatie aan de toernooicyclus te mogen deelnemen, dient er minimaal één team in de speellocatie
ingeschreven te staan gedurende het wintercompetitieseizoen van het betreffende jaar waarin het toernooi plaatsvind.
Voldoet een speellocatie in de loop van het wintercompetitieseizoen niet langer aan deze eis, dan behoudt het bestuur
zich het recht voor om reeds toegekende, maar nog niet gespeelde toernooien, aan één of meer andere locaties toe te
wijzen.
3.7. Als de definitieve toernooi agenda is vastgesteld, is het voor speellocaties niet meer mogelijk om van datum te
verwisselen. Toernooien die in een speellocatie geen doorgang kunnen vinden worden verplaatst op dezelfde datum naar
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een nader door het bestuur van de D.B.Z.P. te bepalen speellocatie. Indien een speellocatie zich zonder opgaaf van
reden afmeld, heeft men geen recht op teruggaaf van de toernooi vergoeding. Bij terugtrekking met een opgave van
reden zal het bestuur een beslissing nemen.
3.8. Deelnemende speellocaties dienen per toernooi een bedrag van € 50,-- over te maken op de bankrekening
(NL20RABO0109999150) van de D.B.Z.P. Dit bedrag dient te worden overgemaakt op de bankrekening van de D.B.Z.P.
binnen de op de factuur gestelde uiterste betaaldatum. Indien een speellocatie hier nalatig in is, behoudt het bestuur van
de D.B.Z.P. zich het recht voor om (eventueel) aangewezen toernooien aan één of meerdere andere locaties toe te
wijzen.
3.9. Speellocaties dienen op de toernooidag te beschikken over drie of meer dartbanen. De banen moeten voldoen aan
het wedstrijdreglement van de D.B.Z.P. Bij uitzondering kan een speelgelegenheid met 2 banen zich aanmelden.
3.10. De speellocatie dient een uur voor aanvang van het toernooi speelklaar te zijn, zodat deelnemers kunnen ingooien.
3.11. Toernooien op de zaterdagavond zullen om 20.00 u. aanvangen. Toernooien op de zondagmiddag zullen om 14.00
u. aanvangen.
3.12. De speellocaties dragen zorg voor voldoende faciliteiten die noodzakelijk zijn voor een vlotte doorgang van het
toernooi.
Artikel 4: Deelname en Inschrijving
4.1. De D.B.Z.P. toernooien is een gesloten competitie. Deelname is voorbehouden aan leden van de dartbond D.B.Z.P.
4.2. Om deel te nemen hoeft geen inschrijfgeld te worden betaald.
4.3. Inschrijven is mogelijk tot de aanvangstijd van het desbetreffende toernooi. Na deze tijd is inschrijving niet meer
mogelijk.
4.4. Inschrijven geschiedt door middel van het lidmaatschapsnummer van de D.B.Z.P. Bij twijfel kan worden gevraagd
naar een bewijs van lidmaatschap.
Artikel 5 Toernooivorm
5.1. Er wordt tijdens de toernooien onderscheid gemaakt tussen een A-sheet, een B-sheet en een C-sheet.
5.1a. Het toernooi wordt gestart volgens een poulesysteem. Er wordt gespeeld in poules van 3 of 4, vastgelegd in een
van te voren opgesteld format.
5.1b. Na de poulefase volgt er een knock-outsysteem. Aan het begin van de knock-outsysteem zal opnieuw een loting
plaatsvinden. Iedereen uit de poules zal deel nemen aan het knock-outsysteem.
5.1c. Afhankelijk van de plaats in de poule zal een deelnemer doorgaan in de A-sheet, B-sheet of C-sheet.
5.2. Voor bepaling welke spelers er naar de A-sheet, B-sheet of C-sheet gaan zal:
Indien best of 3 / 5:
- Het aantal gewonnen wedstrijden
- Het aantal gewonnen legs
- Onderling resultaat
Indien 3 / 5 spelen:
- Het aantal gewonnen legs
- Het aantal gewonnen wedstrijden
- onderling resultaat.
5.2a. Indien deelnemers op basis van deze criteria gelijk geëindigd zijn, dan spelen zij een shoot-out. Waarbij de spelers
om beurten 3 pijlen mogen gooien. De score van deze 3 pijlen wordt genoteerd. Wanneer alle spelers 9 pijlen hebben
gegooid, worden de scores van de spelers opgeteld. De hoogste score geeft een hogere positie.
5.3. In de poulefase wordt een 501 gespeeld.
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5.4. In de knock-out fase zal minimaal gestart worden met 501 best of 3.
5.5. De toernooileiding op het betreffende toernooi zal aangeven hoe er met de partij gestart dient te worden.
Artikel 6 Loting
6.1. In de poulefase worden de deelnemers via loting willekeurig geplaatst.
6.2. De loting wordt verricht door de toernooileiding na sluiting van de inschrijvingen en voor aanvang van het toernooi.
6.3. Op de uitslag van de loting is geen beroep mogelijk.
6.4 Voor plaatsing in het knock-outsysteem worden de deelnemers geplaatst op basis van de eindstand in de poulefase
('seeding') indien mogelijk. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de eerder gespeelde wedstrijden, indien
mogelijk.
Artikel 7 puntenwaardering
7.1. Aan het begin van het seizoen begint iedereen met 0 punten.
7.2a. In de poulefase zal de nummer laatst in de poule 1 punten krijgen. De nummer voorlaatst zal 2 punten krijgen. Elke
plaats daarboven zal er 1 punt per plaats worden opgeteld.
7.2b. In het knock-outsysteem is iedere gewonnen wedstrijd tot aan de finale 1 punt waard.
In de finale van zijn de punten als volgt verdeeld:
A-sheet: 5 punten voor de winnaar ,4 punten voor de verliezend finalist.
B-sheet: 4 punten voor de winnaar, 3 punten voor de verliezend finalist.
C-sheet: 3 punten voor de winnaar, 2 punten voor de verliezend finalist.
7.3. Van iedere deelnemer aan de D.B.Z.P. toernooien worden de rankingspunten genoteerd.
7.4. Alle behaalde punten van een deelnemer tellen mee voor de eindklassering.
7.5. De uitslagen en tussenstanden worden zo snel mogelijk na ieder toernooi op de website van de DBZP gepubliceerd.
Artikel 8 prijzengeld
8.1. Aan de hand van de eindklassering zijn de volgende prijzen te verdienen:
1e plaats

€

300,00

HF heren

€

50,00

2e plaats

€

200,00

HF dames

€

50,00

3e plaats

€

100,00

4e plaats

€

90,00

5e plaats

€

80,00

6e plaats

€

70,00

7e plaats

€

60,00

8e plaats

€

50,00

8.2. Om in aanmerking te komen voor het prijzengeld van de eind-ranking dient men minimaal 1/3 van de
DBZP-toernooien meegespeeld te hebben. Deelnemers die niet voldoen aan deze eis zullen in de eind-ranking komen te
vervallen.
8.3. De prijsuitreiking zal geschieden na de ledenvergadering of na afloop van het laatste toernooi. Dit is nader door het
bestuur van de D.B.Z.P. te bepalen en afhankelijk van het speelschema en de aangemelde speellocaties.
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8.4. Het prijzengeld dient persoonlijk in ontvangst te worden genomen. Eventueel mag een andere persoon het
prijzengeld in ontvangst nemen in plaats van de persoon die hier recht op heeft, mits dit schriftelijk aan het bestuur van de
D.B.Z.P. is bekend gemaakt en het bestuur van de D.B.Z.P hiermee is akkoord gegaan.
8.5. Met inachtneming van artikel 8.2 zullen de eerste 8 deelnemers van de toernooiranking recht hebben op prijzengeld.
Bij het niet komen opdagen van een deelnemer bij de uitreiking van het prijzengeld zonder afbericht, zal het
desbetreffende prijzengeld van de deelnemer in de kas van de D.B.Z.P. worden teruggestort.
8.5a Wanneer een speler niet komt opdagen tijdens de uitreiking van het prijzengeld en er is sprake van overmacht, kan
deze speler een verzoek indienen bij het bestuur om het prijzengeld alsnog uitgekeerd te krijgen. Het bestuur zal
vaststellen of er sprake is van overmacht en of er overgegaan wordt tot uitbetaling. Hiertegen staat geen beroep open.
8.6 Bij een gelijke stand in de eind-ranking, conform artikel 8.2, zal eerst gekeken worden naar het aantal gespeelde
toernooien. De speler met minder gespeelde wedstrijden, zal de hogere plaats innemen.
8.6a Wanneer meerdere spelers zowel evenveel punten als evenveel gespeelde toernooien hebben, zal het prijzengeld
verdeeld worden van de plaats die zij innemen in de ranking en de daaropvolgende plaats. (bv; indien 2 spelers op de 5de
plek eindigen, wordt het prijzengeld van plek 5 en 6 bij elkaar opgeteld en door 2 gedeeld).
Artikel 9 Scheidsrechter/Schrijver
9.1. Bij de loting van de poulefase worden door de toernooileiding direct schrijvers benoemd voor iedere poulewedstrijd.
Voor de 1e ronde van het knock-outsysteem worden de deelnemers die een bye hebben - of die onderin het
wedstrijdschema staan - door de toernooileiding opgeroepen om een partij te schrijven. De toernooileiding kan er ook
voor kiezen vrijwillige schrijvers te vragen.
9.2. In het knock-outsysteem geldt dat de verliezer de volgende wedstrijd schrijft.
9.3. De toernooileiding is bevoegd naar eigen inzicht andere schrijvers te benoemen, ook als deze zelf niet deelnemen
aan het toernooi. Lidmaatschap van de D.B.Z.P. is voor deze schrijvers niet verplicht.
Artikel 10: Gedragsregels
10.1 Het niet opkomen (weigeren) om een wedstrijd te schrijven wordt bestraft met uitsluiting van verdere deelname aan
de D.B.Z.P. toernooien voor in ieder geval de dan lopende ranking. Het bestuur van de D.B.Z.P. kan deze straf eventueel
uitbreiden naar de daaropvolgende D.B.Z.P. toernooien ranking.
10.2. Indien de toernooileiding van mening is dat een speler zich misdraagt, aanstoot geeft of niet in staat is om de
dartsport op een fatsoenlijke en veilige wijze te beoefenen, spreekt zij die speler daarop aan. De toernooileiding kan de
speler van verdere deelname aan het toernooi uitsluiten. Het bestuur van de D.B.Z.P. kan besluiten deze speler tevens
van deelname aan toekomstige toernooien uit te sluiten.
Artikel 11. Slotbepaling
11.1. De toernooileiding vertegenwoordigt het bestuur van de D.B.Z.P. en heeft de absolute leiding. Bij geschillen is de
uitspraak van de toernooileiding bindend.
11.2. Klachten over de toernooivoortgang en toernooileiding kunnen alleen schriftelijk bij het D.B.Z.P. bestuur ingediend
worden. Dit geldt ook voor klachten van de toernooileiding over spelers, locaties en dergelijke.
11.3. Klachten die niet schriftelijk bij het D.B.Z.P. bestuur worden geuit zullen niet in behandeling genomen.
11.4. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de D.B.Z.P.
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