Oost-Vlaamse
DartsCup 2015

Contactpersoon:
Niko Piscador
Schoolstraat 4 bus 0011
9230 Wetteren
e-mail: ovdc@ovdl.be

REGLEMENT
1. INRICHTING
 De Oost-Vlaamse Dartscup bestaat uit een reeks puntentornooien.
 Iedere club die een tornooi organiseert in Oost-Vlaanderen, kan voor zijn tornooi erkenning vragen als puntentornooi. De aanvraag tot
erkenning dient minstens de volgende gegevens te bevatten: de naam en contactgegevens van de organisator, de naam en de aard
(enkel of dubbeltornooi) van het tornooi, de locatie van het tornooi, het aantal wedstrijdborden waarop het tornooi zal gespeeld worden,
de datum en het aanvangsuur van het tornooi, het totaal bedrag aan prijzengeld, een voorstel tot verdeling van het prijzengeld en de
naam en contactgegevens van de tornooileider. Het OVDL-bestuur geeft bij aanvaarding van het tornooi als puntentornooi hiervan zo
spoedig mogelijk kennis aan de tornooiorganisator.
 Op alle puntentornooien zullen er steeds strooibriefjes ter beschikking liggen van alle spelers met de kalender, de stand en eventuele
beslissingen van het OVDL-bestuur.
 De bijdrage van de organisator van een puntentornooi in de prijzenpot van de Oost-Vlaamse DartsCup bedraagt 65,00 EUR per tornooi,
te vermeerderen met 5,00 EUR administratiekosten om de kosten van voormelde strooibriefjes te dekken.
 Deze bijdrage moet betaald zijn aan het OVDL-bestuur, uiterlijk 30 dagen na de kennisgeving van aanvaarding van het tornooi en ten
laatste 30 dagen voor de datum van het tornooi, bij voorkeur door overschrijving op rekening BE25 0689 0031 1082 van OVDL, onder
vermelding van de datum en de naam van het tornooi.
 Het inschrijvingsgeld de dag zelf bedraagt maximum één honderdste van het totale prijzengeld per speler (voorbeelden: voor een tornooi
met 500,00 EUR prijzengeld bedraagt de inleg dus maximum 5,00 EUR, voor een koppeltornooi met 625,00 EUR prijzengeld bedraagt
de inleg maximum 12,50 EUR per koppel). Het staat de organisator vrij een voorverkoop aan verlaagde prijzen te organiseren.
2. TORNOOIREGLEMENTEN
 De tornooien staan in principe open voor alle spelers.
 Er zijn aparte reeksen voor dames en heren.
 Voor het leiden van het verloop van het wedstrijden, dient de tornooiorganisator een tornooileider aan te stellen.
 De inschrijvingen voor een tornooi worden ten vroegste 15 minuten voor het aangekondigde aanvangsuur afgesloten. Voor tornooien
met een prijzenpot van minimum 625,00 euro worden de inschrijvingen ten vroegste 30 minuten voor het aangekondigde aanvangsuur
afgesloten.
 De tornooiorganisator staat in voor de verdeling van het prijzengeld. Hij legt de verdeling ter goedkeuring voor aan het OVDL-bestuur.
 De organisatoren van een tornooi zijn verplicht minimum de volgende geldprijzen te voorzien (totaal 500,00 EUR):
ENKELTORNOOI
(in euro)
DAMES
1° plaats
40,00
2° plaats
30,00
3-4° plaats
20,00
5-8° plaats
10,00
9-16° plaats

HEREN
80,00
50,00
30,00
20,00
10,00

DUBBELTORNOOI
(in euro)
DAMES
HEREN
1° plaats
80,00
120,00
2° plaats
40,00
60,00
3-4° plaats
20,00
40,00
5-8° plaats
20,00

 In enkeltornooien worden de wedstrijden minimum gespeeld over 1 set van 5 legs 501. De finale wordt minimum gespeeld over 1 set
van 7 legs 501.
 In dubbeltornooien worden de wedstrijden minimum gespeeld over 1 set van 5 legs 701. De finale wordt minimum gespeeld over 1 set
van 7 legs 701.
 De tornooileider kondigt de wedstrijden aan. Iedere speler heeft vanaf de aankondiging drie minuten tijd om zijn wedstrijd te beginnen,
anders verliest hij de wedstrijd.
 De winnaar van een wedstrijd staat in voor het aantekenen van de volgende wedstrijd. Indien echter de verliezer van een wedstrijd
reeds recht heeft op een geldprijs, staat hij in voor het aantekenen.
 Personen die zich niet schikken naar de reglementen, verliezen het recht op punten voor dat tornooi.

3. PUNTENKLASSEMENT
 Aan ieder tornooi wordt een puntencoëfficiënt toegekend tussen 30 en 60, als volgt berekend: het resultaat van de deling van het totaal
prijzengeld door 25,00 EUR, vermeerderd met 10 en zo nodig afgerond naar beneden.
 Iedere speler die aan een puntentornooi deelneemt, verdient hiermee punten voor de Oost-Vlaamse Dartscup. Het puntenaantal per
tornooi wordt bekomen door de basispunten in onderstaande tabel te vermenigvuldigen met de puntencoëfficiënt van dat tornooi.
Plaats
Punten

1°
8

2°
7

3-4°
6

5-8°
5

9-16°
4

17-32°
3

33-…°
2

 Voorbeelden: de eerste plaats op een enkeltornooi met coëfficiënt 32 geeft recht op 256 punten, een derde plaats op een enkeltornooi
met coëfficiënt 40 geeft recht op 240 punten. Voor de eerste plaats op een dubbeltornooi met coëfficiënt 30 krijgen beide spelers elk 240
punten.
 Spelers die de eerste wedstrijd die zij dienen te spelen op een puntentornooi, forfait geven, zullen voor dat tornooi geen punten
toegekend worden.
 Het puntenklassement wordt opgemaakt volgens het aantal behaalde punten. Bij gelijke puntenstand komt het aantal gespeelde
tornooien in aanmerking (wie aan meer tornooien heeft deelgenomen, wordt hoger geklasseerd).

4. PRIJZEN EINDKLASSEMENT
 Alleen spelers die ofwel aan minimum 16 puntentornooien deelnemen, kunnen een geldprijs winnen via het eindklassement.
 De verdeling van de prijzenpot gebeurt in twee fases: Vooreerst is er een basisverdeling voor een totaal bedrag van 2.100,00 EUR als
volgt:
DAMES
(in euro)
Eindklassement
1° plaats
125,00
2° plaats
75,00
3° plaats
45,00
4° plaats
35,00
5-6° plaats
30,00
7-8° plaats
25,00
9-12° plaats
20,00
13-16° plaats
15,00
17-24° plaats
10,00
25-32° plaats
5,00

HEREN
(in euro)
Eindklassement
1° plaats
250,00
2° plaats
150,00
3° plaats
85,00
4° plaats
65,00
5-6° plaats
45,00
7-8° plaats
35,00
9-12° plaats
30,00
13-16° plaats
25,00
17-24° plaats
20,00
25-32° plaats
15,00
33-48° plaats
10,00
49-64° plaats
5,00

Indien daarna blijkt dat de totale prijzenpot (die gelijk is aan het aantal puntentornooien vermenigvuldigd met 65,00 EUR) niet volstaat
om bovenstaande verdeling aan te houden, worden alle prijzen pro rata verminderd. Indien er echter een overschot is, wordt dit verdeeld
over alle spelers die aan meer dan 16 tornooien deelnamen, en dit pro rata van het aantal tornooien waaraan zij deelnamen boven het
aantal van 16.

5. ONREGELMATIGHEDEN EN SANCTIES
 Een speler is verplicht zijn identiteitskaart te tonen op vraag van de tornooileider. Een speler die dit weigert of onder een valse naam
deelneemt, zal gediskwalificeerd worden. Bovendien blijven verdere sancties mogelijk.
 Iedere speler die zich onsportief gedraagt op een tornooi, stelt zich bloot aan de tuchtregeling. Voorbeelden van onsportief gedrag zijn:
het weigeren een wedstrijd aan te tekenen indien men daartoe reglementair verplicht is, het weggooien van pijlen na verlies van een leg
of partij, het storen van andere spelers, het spelen onder een valse naam, het niet verdedigen van zijn eigen kans, het in diskrediet
brengen van de Oost-Vlaamse DartsCup en van de dartssport in het algemeen, het niet volgen van de instructies van de
tornooiorganisator of de tornooileider, enz.
 De tornooiorganisator is verantwoordelijk voor het vlotte algemeen verloop van het tornooi. Hij heeft de plicht overtredingen van dit
reglement te melden aan het OVDL-bestuur.
 De tornooileider is verantwoordelijk voor het vlotte verloop van de wedstrijden. Hij heeft de plicht overtredingen van dit reglement te
melden aan het OVDL-bestuur.
 Het OVDL-bestuur beslist over alle gevallen waarover het reglement geen uitsluitsel geeft en staat in voor de tuchtregeling. De volgende
maatregelen kunnen getroffen worden: het ontnemen van punten die een speler op een tornooi heeft behaald, voorwaardelijke of
effectieve strafpunten, voorwaardelijke of effectieve schorsing voor een bepaald aantal tornooien of voor een bepaalde termijn.

