Competitie
Oost-Vlaamse Darts Liga
Inschrijvingspakket 2015-2016
Praktische inlichtingen
INSCHRIJVINGSGELD: 100,00 EUR per ploeg (verzekering inbegrepen)
UITERSTE INSCHRIJVINGSDATUM PLOEGEN: zondag 16 augustus 2015 vóór
10.30 uur.
Ploegen zijn slechts geldig ingeschreven wanneer
1. Het bijgevoegd inschrijvingsformulier ingevuld wordt afgegeven
2. Het inschrijvingsgeld is betaald door overschrijving op BE25 0689 0031 1082
3. Minimum zes spelers werden ingeschreven
4. De ploeg een officieel e-mailadres opgeeft. Mededelingen door het bestuur via dat
e-mailadres zullen beschouwd worden als geldige kennisgevingen.
Inschrijvingen kunnen gebeuren bij de bestuursleden van Oost-Vlaamse
DartsLiga
UITERSTE INSCHRIJVINGSDATUM SPELERS:
- Bij de inschrijving moeten minimum zes spelers aangesloten worden.
- Een ploeg kan maximum tien spelers aansluiten. Vervangingen in de loop van het
seizoen zijn niet toegelaten.
- Spelers die bij twee verschillende ploegen een aansluitingskaart tekenen, kunnen
geschorst worden
- Na 31.12.2015 kunnen geen nieuwe spelers meer worden aangesloten.
- Alleen indien bijzondere omstandigheden dat rechtvaardigen, kunnen door de
algemene vergadering van ploegverantwoordelijken op bovenstaande regels
uitzonderingen worden toegestaan.
- Goede raad voor de nieuwe ploegen: sluit bij de inschrijving maximaal acht
spelers aan en houd minstens twee aansluitingskaarten om eventueel later nog
bijkomend spelers te kunnen aansluiten.
BIJKOMENDE INLICHTINGEN: Niko Piscador, 0496/40.18.52, niko@ovdl.be of
Wim Marievoet, 0484/11.93.45, wim@ovdl.be.
Voorafgaande vergadering voor alle belangstellenden: Woensdag 29 juli 2015
om 20.30 uur in Zaal Korenbloem, Molenstraat 1b, 9230 Wetteren. Op deze
vergadering kunnen de ploegen inschrijven en reglementswijzigingen worden
voorgesteld en besproken. Het ontwerpreglement kan geraadpleegd worden op
www.ovdl.be.
Vergadering waarop de reeksindeling wordt vastgelegd: Zondag 16 augustus
2015 om 10.30 uur in Zaal Korenbloem, Molenstraat 1b, 9230 Wetteren.

Kalender (onder voorbehoud)
COMPETITIE: in principe de tweede, vierde en vijfde zaterdag van de maanden
september 2015 tot mei 2016.
OPEN WETTEREN ENKEL 2014: zondag 13 december 2015
EINDRONDE: zaterdagen 4 en 11 juni 2016
PRIJSUITREIKING: zaterdag 25 juni 2016

Reeksindeling
Er wordt gespeeld in twee afdelingen. Nieuwe ploegen kunnen bij hun inschrijving
aangeven in welke afdeling zij het liefst willen spelen. In eerste afdeling worden de
partijen gespeeld over één set van vijf legs 501 of 701. In tweede afdeling worden de
partijen gespeeld over één set van drie legs 501 of 701. De uiteindelijke
reeksindeling wordt beslist door het bestuur.

Prijzengeld
Het prijzengeld zal vastgelegd worden van zodra duidelijk is hoeveel ploegen zijn
ingeschreven en de reeksindeling is gemaakt. Het bestuur mikt op een totale
prijzenpot van ca. 175,00 EUR per ingeschreven ploeg. Het minimum prijzengeld
voor ploegen die geen enkele wedstrijd forfait geven zal minstens 75,00 euro
bedragen.
Forfaits: per wedstrijd uit de reeksen dat een ploeg forfait geeft, zal het prijzengeld
van die ploeg verminderd worden met 30,00 euro, waarvan de helft zal worden
toebedeeld aan de ploeg waartegen forfait werd gegeven.
Bovendien wordt het prijzengeld verminderd met 75,00 euro voor elk forfait in de
eindrondes.
Daarnaast kunnen de ploegen hun prijzengeld nog vermeerderen door actief mee te
helpen bij de inning van sponsorgeld en door deel te nemen aan OPEN WETTEREN
ENKEL:
Iedere ploeg ontvangt 4 gratis kaarten van OPEN WETTEREN ENKEL
(inbegrepen in de prijs van het inschrijvingsgeld).
Ploegen die met meer dan vier spelers deelnemen aan OPEN WETTEREN
ENKEL ontvangen extra 5,00 euro voor elke bijkomende speler. Alleen de
spelers die op het einde van het seizoen aan minstens zes
competitiewedstrijden van hun ploeg deelnamen, worden hierbij in
aanmerking genomen.
50 procent van de ontvangen sponsoring wordt toebedeeld aan de clubs die
de sponsoring hebben geworven.

OVDL COMPETITIE 2015-2016
INSCHRIJVINGSFORMULIER
NAAM VAN DE
PLOEG:
Officieel e-mail
adres van de ploeg:
LOKAAL:
Naam
Straat en nummer
Postnr en gemeente
Telefoon
E-mail adres
CONTACTPERSOON:
Naam
Straat en nummer
Postnr en gemeente
Telefoon
E-mail adres
EVENTUEEL TWEEDE
CONTACTPERSOON:
Naam
Straat en nummer
Postnr en gemeente
Telefoon
E-mail adres
AFDELING WAARIN DE PLOEG
HET LIEFST ZOU SPELEN
(eerste of tweede):

