Reglement 4-jaargetijden toernooi
“DC Vino’s Place”
Noot: Bij inschrijving van het toernooi gaat men akkoord met het reglement
4-jaargetijden toernooi “DC Vino’s Place”.
1. Inschrijven:
1.1 Inschrijven voor het toernooi is tot 13.00 uur bij de wedstrijdleiding, aanvang toernooi ±13.30 uur.
(Maximaal 64 deelnemers)
1.2 Bij telefonisch inschrijven dient men zich persoonlijk 10 minuten voor aanvang van het
toernooi bij de wedstrijdleiding gemeld te hebben anders behoudt de organisatie zich het recht voor om de inschrijving te
laten vervallen.
1.3 Het toernooi bestaat uit een hoofd-/ herenronde en bij voldoende inschrijvingen van dames een aparte
damesronde (zie pt 4.1, 4.2)
2. Kosten:
2.1 Inschrijfgeld hoofdronde/ herenronde € 5.00 p/p per toernooi.
2.2 Inschrijfgeld damesronde € 5,00 p/p per toernooi.
3. Hoofdronde/ herenronde:
3.1 Herfsttoernooi
: Speltype 501, open start & dubbel uit.
Wintertoernooi
: Speltype 501, open start & dubbel uit.
Lente toernooi
: Speltype 501, open start & dubbel uit.
Zomertoernooi
: Speltype 501, open start & dubbel uit.
3.2 Poule :
3.2.1 Er wordt begonnen met een poulesysteem B.O.-3 of B.O.-5, dit is afhankelijk van het aantal
inschrijvingen en het aantal beschikbare banen. (maximaal 64, 16 poules van 4)
3.2.2 Van iedere poule gaan de eerste twee spelers met de meest behaalde punten verder in de
A-ronde en de overige gaan naar de B-ronde.
Deze worden tot en met de finale gespeeld in een knock-out systeem (zie pt 3.3).
3.2.3 In voorkomend geval kunnen ook als derden in de poule geplaatste spelers (al dan niet doormiddel van
een selectie) in de A-ronde worden ingedeeld. Hierdoor kan het dus voorkomen dat spelers uit de zelfde poule elkaar
voor de finale partijen tegenkomen.
3.3 A-ronde/ B-ronde:
3.3.1 De A-ronde en B-ronde worden gespeeld in een knock-out systeem en worden de spelers voor
de te spelen partijen in volgorde van inleveren pouleformulieren bepaald.
3.3.2 In de A-ronde wordt tot en met de kwart finale B.O-5 gespeeld, de halve finale B.O-7 en
de Finale B.O-9.
3.3.3 De B-ronde wordt B.O-3 gespeeld tot en met de halve finale en de finale B.O-5.
4. Dames ronde
4.1 De damesronde vindt plaats indien er minimaal 4 inschrijvingen ( 1 poule) zijn.
4.2 Bij minder dan 4 inschrijvingen worden de dames bij de hoofdronde ingedeeld.
4.3 Aanvang van de damesronde is gelijktijdig met het hoofdtoernooi.
4.4 De dames zijn vrij om te kiezen of ze in de hoofdronde of de damesronde willen inschrijven.
4.5 Voor de regelgeving van de damesronde zie punt 3 “Hoofdronde/ herenronde”.
Lees voor “hoofdronde/ herenronde” de “damesronde”.
4.6 Resultaten behaald in de hoofdronde tellen voor de damesranking indien er geen damesronde plaats vindt.
5. Schrijvers:
5.1 De schrijvers in de poule wedstrijden staan op het pouleformulier vermeld.
5.2 In de knock-out ronde (winnaar-/ verliezerronde) wordt de eerste ronde geschreven door vrijwillige
schrijvers,daarna schrijft de verliezer van deze partij de eerst volgende partij op het bord waar hij/ zij verloren heeft.
5.3 Indien een speler/-ster niet aan de schrijversverplichting voldoet worden er geen
DC Vino’s Place-ranking punten toegekend en wordt dit toernooi beschouwd als zijnde “niet deelgenomen”. Deze
personen hebben ook geen recht op een eventueel gewonnen dagprijs. Bovendien behoudt de organisatie zich het
recht voor deze persoon voor eventuele volgende
DC Vino’s Place toernooien niet meer in te schrijven.
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5.4 Uitzondering op pt 5.3 is wanneer de reguliere schrijver zich met een vervanger an de
wedstrijdtafel meldt.
6. Puntentelling poulesysteem:
6.1 Voor iedere gewonnen wedstrijd is 1 punt te verdienen. Indien bij beëindiging van de poules een
eventuele gelijke stand ontstaat telt het aantal voor en tegen legs , is dit ook gelijk, dan telt het onderlinge resultaat,
ontstaat hier ook een gelijkstand, dan worden door betreffende spelers 9 pijlen gegooid, waarbij de totaalscore van deze 9
worpen bepaald welke plaats in de poule is behaald. Ontstaat hier ook een gelijkstand dan worden om beurten 3 darts
gespeeld tot dat een verschil ontstaat.
6.2 Indien een speler tijdens de poulewedstrijden het toernooi verlaat, vervallen alle partijen die door
betreffende speler gespeeld zijn.
7. Vino’s Place ranking:
7.1 Over alle 4 de toernooien wordt een eigen DC Vino’s Place-ranking bijgehouden waarbij voor de hoogst
geëindigde deelnemer in zowel de hoofd/heren ronde als de damesronde een vermelding op de wisselbeker behaald kan
worden.
7.2 De puntentelling is conform puntentelling DC Vino’s Place (zie bijlage).
Deze DC Vino’s Place ranking staat los van de algemene WDC ranking.
7.3 Wisseltrofee Dc Vino’s Place-ranking
7.3.1 De wisseltrofee voor zowel de hoofd/ herenronde als de dames ronde blijft na vermelding van de winnaar op de
trofee in het bezit van DC Vino’s Place en blijft in de lokaliteit van DC Vino’s Place. Aan de winnaars van de ranking
wordt een trofee in eigendom verstrekt. Deze wordt uitgereikt op het 4e en laatste toernooi.
7.3.2 Om als winnaar van de DC Vino’s Place ranking in aanmerking te komen voor een vermelding op de wisseltrofee
dient men aan min 3 van de 4 jaargetijden toernooien te hebben deelgenomen.
7.4 Eindprijzen DC Vino’s place ranking
7.4.1 Afhankelijk van het te verdelen prijzengeld zal er een verdeling plaats vinden over de beste heren en dames welke
op het 4e jaargetijdentoernooi uitgereikt worden. Tevens zal afhankelijk van het te verdelen prijzengeld al dan niet een
prijs voor de meeste 180ers en de hoogste uitworp voor zowel de heren als de dames uitgereikt worden.
7.4.2 Om in aanmerking te komen voor de eindrankingprijzen dient men aan min 3 van de 4 jaargetijden toernooien te
hebben deelgenomen en in persoon aanwezig te zijn tijdens de prijsuitreiking van het 4e jaargetijden toernooi.
8. Dag prijzen:
8.1 Inschrijfgeld is prijzengeld.
8.2 Geld prijzen zijn er in de hoofdronde/ herenronde voor de plaatsen 1 tot en met de gedeelde 3e/4e plaats
in de A-ronde, en de nrs 1 en 2 van de B-ronde. Bij voldoende inschrijving kan de prijsverdeling uitgebreid worden.
8.3 Voor de damesronde is voor de 1e en de 2e plaats in de A-ronde en de 1e plaats in de
B-ronde een geldprijs. Bij voldoende inschrijvingen kan de prijsverdeling uitgebreid worden.
8.4 Men heeft geen recht op een dagprijs indien men het toernooi zonder geldige reden verlaten heeft,
gediskwalificeerd is en/ of indien men niet heeft voldaan aan de schrijversverplichting,
zie pt. 5.3, 9.1 en 9.3.
9. Algemeen
9.1 Indien men zonder geldige reden tussentijds het toernooi verlaat worden geen DC Vino’s Place
rankingpunten toegekend en wordt dit toernooi als zijnde “niet deelgenomen” beschouwd.
9.2 Elke deelnemer aan dit toernooi dient zijn score op het wedstrijdformulier zelf te controleren.
Na inlevering bij de wedstrijdleiding is de genoteerde score op dit formulier bindend en zal aan de hand van deze score
het verdere verloop van het toernooi bepaald worden.
9.3 Onsportief gedrag kan lijden tot diskwalificatie en wordt het toernooi als zijnde “niet deelgenomen”
beschouwd. De organisatie houdt zich tevens het recht voor om betrokkene(n) voor deelname te weigeren bij de
resterende DC Vino’s Place toernooien. Tevens heeft betrokkene(n) geen recht op een eventueel gewonnen prijs.
9.4 In alle gevallen waar dit reglement niet in voorziet beslist de wedstrijdleiding.

Organisatie 4-jaargetijden toernooi
“ DC Vino’s Place ”
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