Ranking Reglement
Opgesteld d.d. 04-04-2018
Ranking Reglementen Darts Bond Bollenstreek Rijnland
Artikel 1
1. In de periode van 1 September tot 1 Juni van het erop volgende jaar worden er een serie van Ranking
Toernooien georganiseerd, hierna te noemen het “Officiële Ranking Toernooi”.
2. Deelnemen aan het Officiële Ranking Toernooi kan alleen als de speler lid is van de D.B.B.R.
3. Jeugdspelers welke voor 1 September de leeftijd van 17 jaar hebben bereikt mogen meedoen aan het Officiële
Ranking Toernooi, zodat zij zich voor het erop volgende seizoen kunnen kwalificeren voor de LACO.
Artikel 2
1. De Officiële Ranking Toernooien zijn in handen van ATDarts (onder auspiciën van de D.B.B.R.) hierna te
noemen Ranking Leider(s).
2. Op alle Officiële Ranking Toernooien zijn geen minimum aantal deelnemers vereist. Er geldt dan ook geen
maximum aantal deelnemers
3. Er zal een aparte Ranking worden bijgehouden voor de dames en heren.
4. De Officiële Ranking Toernooien zullen gespeeld worden in een toernooi format, als in bijlage 1.
5. De speler(ster) ontvangt na elk Officieel Ranking Toernooi punten voor de plaats waar hij/zij is geëindigd, zie
onderstaande tabel
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Artikel 3
1. De gelegenheden waar de Officiële Ranking Toernooien gehouden gaan worden, dienen te voldoen aan de
volgende voorwaarden:
-Minimaal 8 vaste/mobiele dartbanen inclusief verlichting/schrijfborden/stiften/wissers
-Er is voldoende parkeergelegenheid (Bij voorkeur gratis parkeren)
-De zaal dient vanaf 18:30 toegankelijk te zijn voor de deelnemers
-Omroepinstallatie aanwezig
-Deelnemers vanaf 17 jaar worden toegelaten in de locatie, zonder dat zij alcohol mogen nuttigen
2. Overige voorwaarden zullen door de Ranking leider(s) met de gelegenheid opgenomen worden.
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Artikel 4
1. Alle Officiële Ranking Toernooien zullen starten in poules, afhankelijk van het aantal deelnemers zullen het
aantal poules worden bepaald. Poules zullen bestaan uit maximaal 4 deelnemers.
2. In de poules worden door de Ranking Leider(s) schrijvers aangewezen, elke deelnemer schrijft minimaal 1 keer
in de poulefase. De schrijver van de wedstrijd fungeert tevens als scheidsrechter.
3. De spelers(sters) welke 1e en 2e in de poule worden zullen naar de winnaarsronde (K.O.) gaan, overige
spelers(sters) zullen naar de verliezersronde (K.O.) gaan.
De eindstand binnen een poule wordt als volgt bepaald:
a. Het aantal gewonnen wedstrijden.
b. Het legsaldo (aantal gewonnen legs minus aantal verloren legs).
c. Mocht er op basis van punt a en b nog geen beslissing zijn gevallen, dan telt het onderling resultaat.
d. Mocht er na toetsing van de punten a, b en c nog geen beslissing zijn, dan wordt het aantal
gewonnen legs geteld.
e. Indien de punten a t/m d nog niet tot een beslissing hebben geleid zal er een beslissingswedstrijd
worden gespeeld. Dit zal één leg 501 zijn tussen de spelers die gelijk zijn geëindigd.
4. In de K.O. fase zal de verliezer van de partij de volgende wedstrijd schrijven, dan wel dienen deze voor
deugdelijke vervanging te zorgen welke doorgegeven dient te worden aan de wedstrijdtafel direct na afloop
van de verloren wedstrijd. De Ranking Leider(s) zullen het omroepen als de speler(ster) de volgende wedstrijd
niet hoeft te schrijven.
5. Slechts op verzoek van de speler die aan de beurt is, mag de scheidsrechter mededelen hoeveel punten
gescoord zijn met 1 of meerdere darts.
6. De score mag pas geschreven worden nadat de speler zijn 3 darts heeft geworpen.
7. De darts mogen pas uit het dartbord gehaald worden nadat de score is genoteerd.
8. Nadat de volgende speler zijn eerste dart geworpen heeft, is geen beroep op de score meer mogelijk. Evenmin
is op de behaalde score beroep mogelijk nadat de darts uit het dartbord zijn verwijderd.
9. De scheidsrechter let op het correct houden van de werpafstand. Indien een speler zich na een waarschuwing
niet aan de Officiële werpafstand houdt, kan de scheidsrechter de worp ongeldig verklaren. Deze worp mag
niet worden overgespeeld. Hierop is geen beroep mogelijk.
Artikel 5
1. De wedstrijdleiding mag op de Officiële Ranking Toernooien van begin tot eind geen gebruik maken van
alcoholische dranken.
2. Het gebruik van drugs is ten strengste verboden, mochten de Ranking Leider(s) hier een speler(ster) op
betrappen is deze per direct uitgesloten van deelname in dat seizoen aan de Officiële Ranking Toernooien.
3. Indien de Ranking Leider(s) van oordeel is dat een speler(ster) aanstoot geeft of niet in staat blijkt te zijn de
dartssport op een fatsoenlijke en veilige wijze te beoefenen of zich misdraagt, dat ter beoordeling van de
Ranking Leider(s), dan zal die speler(ster) daar door de Ranking Leider(s) op worden aangesproken, en wordt
de speler(ster) per direct uitgesloten van verdere deelname.
Artikel 6
1. De speler(ster) die het Officiële Ranking Toernooi vroegtijdig verlaat, behalve met een geldende reden, als wel
het niet schrijven na verlies (K.O.) daarvan vervallen de behaalde punten van die avond.
2. Degene die zijn verplichting niet nakomt, wordt uitgesloten van deelname van de eerstvolgende Officieel
Ranking Toernooi.
3. Dit vervalt als er overleg is geweest betreft het verlaten.
4. Bij herhaling van deze voorvallen volgt uitsluiting voor het gehele Ranking seizoen.
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Artikel 7
1. De inschrijving voor het Officiële Ranking Toernooi is tot 20.00uur
2. De aanvang van het Officiële ranking toernooi is om 20.15uur
Artikel 8
1. Inschrijving heren bedraagt € 10,00 euro per deelname, Inschrijving dames bedraagt € 5,00 euro per
deelname. Dit bedrag dient voorafgaand het Officiële Ranking Toernooi aan de wedstrijdtafel te worden
voldaan aan de Ranking Leider(s).
2. Dagprijzen, inschrijfgeld = prijzengeld
- 0 – 16 deelnemers
: 1e en 2e Winnaarsronde , 1e Verliezersronde prijs
- 17 – 32 deelnemers
: 1e t/m 4e Winnaarsronde, 1e en 2e Verliezersronde prijs
- 33 – 64 deelnemers
: 1e t/m 8e Winnaarsronde, 1e t/m 4e Verliezersronde prijs
3. Prijs hoogste finish heren € 10,00 euro, dames € 5,00 euro.
4. Gegooide 180-ers melden bij de Ranking Leider(s), na de poulefase is elke gegooide 180-er een consumptiebon
waard. Meld je deze nadat de volgende partij heeft plaatsgevonden zal deze niet opgenomen worden.
5. Gegooide finishes boven de 100 melden bij de Ranking Leider(s), meld je deze nadat de volgende partij heeft
plaatsgevonden zal deze niet opgenomen worden.
6. 180-ers en 100+ finishes welke gegooid zijn worden vermeld op de persoonlijke pagina van de betreffende
speler.
Artikel 9
1. Eindstand van de Ranking is bepalend voor volgende:
- 1ste bij de heren mede als bij de dames ontvangt een CLOD Ticket
- Bij de heren zullen de nummers 1 tot en met 4 van de eind ranking geselecteerd worden voor de LACO
- Bij de dames zullen de nummers 1 tot en met 2 van de eind ranking geselecteerd worden voor de LACO
- Indien bovengenoemde geselecteerde spelers bedanken schuift dit niet automatisch door naar de volgende
spelers op de eind ranking
- Overige spelers voor het LACO team worden geselecteerd door de Teammanager op basis van prestaties en
competenties.
Artikel 10
1. In alle gevallen waarin deze artikelen niet voorzien, beslist de Ranking Leider(s) en/of het bestuur van de
D.B.B.R.
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Bijlage 1.

Heren, Poulefase :
0 – 32 deelnemers

; 501 Best of 5 ; open start en dubbel einde

33 – 64 deelnemers

; 501 3 legs uit ; open start en dubbel einde

Heren, K.O. Winnaarsronde:
L64 tot en met L8

; 501 Best of 5 ; open start en dubbel einde

Halve finale

; 501 Best of 7 ; open start en dubbel einde

Finale

; 501 Best of 9 ; open start en dubbel einde

Heren, K.O. Verliezersronde:
L64 tot en met L8

; 501 Best of 3 ; open start en dubbel einde

Halve finale

; 501 Best of 5 ; open start en dubbel einde

Finale

; 501 Best of 7 ; open start en dubbel einde

Dames, Poulefase :
Vast speltype

; 501 Best of 3 ; open start en dubbel einde

Dames, K.O. Winnaarsronde:
L64 tot en met L4

; 501 Best of 5 ; open start en dubbel einde

Finale

; 501 Best of 7 ; open start en dubbel einde

Dames, K.O. Verliezersronde:
L64 tot en met L4

; 501 Best of 3 ; open start en dubbel einde

Finale

; 501 Best of 5 ; open start en dubbel einde
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