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De DONHN zal naast de officiële competitie een bekercompetitie organiseren. In het vervolg te noemen
bekercompetitie.
Het “COMPETITIEREGLEMENT DER DARTS ORGANISATIE NOORD HOLLAND NOORD” is van toepassing op
de bekercompetitie, tenzij anders vermeld.
Het is voor elk team vrijblijvend om aan de bekercompetitie deel te nemen.
Voorwaarde van deelname is dat een team deelneemt aan de officiële competitie en dat bij inschrijving van
een team duidelijk is aangeven dat het team wel wenst deel te nemen aan de bekercompetitie.
De aanmelding voor de bekercompetitie dient tegelijk met het aanmelden voor de reguliere
competitie te gebeuren in teambeheer. Op een andere manier aanmelden is niet mogelijk.
De verliezende teams in de eerste ronde van de bekercompetitie zullen worden ingedeeld in de best-of-therest ronde van de bekercompetitie.
Teams die in de eerste ronde van de bekercompetitie een zogenaamde bye hebben zullen, bij verlies in de
tweede bekerronde alsnog terugkeren in de best-of-the-rest ronde.
De samenstelling van het team alsmede de speelgelegenheid en de speelavond dient dezelfde te zijn als die
voor de officiële competitie.
Voor de bekercompetitie geldt geen indeling in divisies.
Het spelsysteem in de bekercompetitie is het knock-out systeem met winnaars- en best-of-the-rest ronde.
De bekercompetitie loopt parallel met de officiële competitie en heeft voor zijn wedstrijden gereserveerde
weken in het speelschema van de officiële competitie. De bekerwedstrijden dienen in deze weken gespeeld
te worden.
Wedstrijden van de bekercompetitie kunnen niet worden uitgesteld buiten de vastgestelde speelweek.
De loting vindt plaats middels de mogelijkheden van teambeheer.
a.
Op basis van het aantal inschrijvingen wordt er gekozen voor 15b of 15c. Hierbij wordt rekening
gehouden met het minimaliseren van het aantal bye’s en de beschikbare speelweken.
b.
Aan de hand van het aantal inschrijvingen wordt gestart met een sheet van 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128,
256, 512 etc plaatsen. Het verschil tussen het aantal aanschrijvingen en het gekozen sheet wordt
opgevuld met bye’s. Het speelschema is zo opgebouwd, dat dit leidt tot één winnend team.
c.
In de eerste ronde worden alle teams tegen elkaar geloot. De teams welke in bekerronde 1 verliezen
gaan naar de best-of-the-restronde. De teams welke in bekerronde 1 winnen gaan naar de
winnaarsronde. In bekerweek 2 zullen in zowel de winnaars- als de best-of-the-restronde een aantal
teams een bye krijgen. Vanaf bekerronde 2 zal gespeeld worden volgens het knock-out systeem.
Vanaf de bekerronde 2 is het speelschema zo opgebouwd, dat dit leidt tot één winnend team.
In elke ronde wordt per team 1 wedstrijd gespeeld. Deze wedstrijd wordt gespeeld in de speelgelegenheid
van het eerstgenoemde team.
Indien tijdens een bekerwedstrijd een ongerechtigde speler voor een team uitkomt, zal het team dat deze
speler heeft opgesteld, uitgesloten worden van verdere deelname aan de bekercompetitie.
Wanneer een nieuw lid zich inschrijft of een bestaand lid zich overschrijft naar een ander team in de
competitie, dan geldt dit tevens voor alle andere competities en toernooien van de DONHN.
Het speltype gehanteerd voor de bekercompetitie is:
Viermaal beste van vijf 501, individueel;
Viermaal beste van vijf 701, koppel;
Eenmaal beste van drie 1001, team;
(elk spelsoort, open start, dubbel eindigend).
De 2 halve finales en de daaruit voortvloeiende finale en de wedstrijd om de 3e/4e plaats zullen tijdens de
kampioenschappen gespeeld worden.
Vanaf de tweede ronde is het verliezende team uitgesloten van verdere deelname aan de bekercompetitie.
Het winnende team heeft doorgang naar de volgende ronde. Uitzondering geldt voor een team wat in de
eerste ronde een bye had, dat team gaat alsnog naar de best-of-the-rest ronde.
Indien een team niet verschijnt (met of zonder afbericht) op 1 van de vastgestelde wedstrijden dan gaat de
tegenstander reglementair door naar de volgende ronde. Voor het niet verschijnende team vervallen de
rechten op bekerreglement artikel 6 en 7. Tevens zullen teams die niet verschijnen bij een vastgestelde
bekerwedstrijd zich het volgende jaar niet kunnen inschrijven voor de bekercompetitie indien het team voor
51% of meer van gelijke samenstelling is.
Indien een team niet verschijnt op de kampioenschappen van de DONHN zal dit team een boete krijgen
van € 250,-. Team en/of spelers kunnen zich niet inschrijven voor een volgend seizoen voordat het hele
bedrag is voldaan.
Een wedstrijd word gestopt bij 5 gewonnen punten, in onderling overleg mag de wedstrijd worden
uitgespeeld tot 9 punten, dit is geen verplichting.
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Voor de bekercompetitie zijn de regels voor dispensatiespelers gelijk aan de regels van het
competitiereglement, met dien verstande dat vanaf de kwartfinales van de bekercompetitie er geen gebruik
meer mag worden gemaakt van dispensatiespelers.
Indien in een bekerwedstrijd een ongerechtigde speler heeft deelgenomen worden beide teams uit de
bekercompetitie gehaald. Tevens zullen deze teams het volgende seizoen niet kunnen deelnemen aan de
bekercompetitie indien het team uit 2 of meer spelers van de oude samenstelling bestaat. Tevens mag er
gedurende het seizoen niet worden aangevuld met spelers uit de oude samenstelling.
Een uitzondering hierop geld voor ongerechtigde spelers welke door passencontrole niet te constateren
zijn. In dat geval wordt het overtredende team uit de bekercompetitie gehaald. Tevens zal dit team het
volgende seizoen niet kunnen deelnemen aan de bekercompetitie indien het team uit 2 of meer spelers van
de oude samenstelling bestaat. Tevens mag er gedurende het seizoen niet worden aangevuld met spelers
uit de oude samenstelling. De tegenstander van het overtredende team gaat op dat moment door.
Indien voor de 2e keer een uitslag niet of niet op tijd is ingezonden zal het team uitgesloten worden van
verdere deelname aan de bekercompetitie. Tevens zal dit team het volgende seizoen niet kunnen
deelnemen aan de bekercompetitie indien het team voor 51% of meer van gelijke samenstelling is. Tevens
mag er gedurende het seizoen niet worden aangevuld met spelers uit de oude samenstelling.
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