Toernooireglement
Artikel 1 Doelstelling
1.

De DONHN zal ter bevordering van de dartsport
dartstoernooien organiseren.
De zogenaamde DONHN rankingtoernooien.

Zwart: bestaande tekst
Groen: Nieuwe tekst
Rood: Oude tekst

Artikel 2 Toernooien
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

De te organiseren toernooien zijn te verdelen in twee soorten: individuele- en koppeltoernooien.
De individuele- en koppeltoernooien zijn voor DONHN-leden en niet-DONHN-leden.
Een koppel bestaat uit twee personen (man-man, man-vrouw of vrouw-vrouw).
Het koppeltoernooi heet: “DONHN koppelranking”.
Een DONHN koppelranking kent geen onderscheid in de diverse divisie indelingen zoals de competitie die
heeft.
De individuele toernooien zijn te verdelen in:
a.
DONHN Herenranking;
b.
DONHN Damesranking;
c.
DONHN Ere/1e/2e divisieranking;
d.
DONHN 3e/4e/5e divisieranking;
e.
DONHN Jeugdranking
De DONHN Heren en DONHN Damesranking zullen zoveel als mogelijk gezamenlijk plaatsvinden.

Artikel 3 Deelname
1.

Voor de DONHN Herenranking is deelname mogelijk van alle DONHN spelers/speelsters en recreanten
(senioren).
2.
Voor de DONHN Damesranking is deelname mogelijk van alle DONHN speelsters en vrouwelijke recreanten
(senioren).
3.
Voor de DONHN Ere/1e/2e divisieranking is deelname mogelijk van alle DONHN spelers/speelsters en
recreanten (senioren).
4.
Voor de DONHN 3e/4e/5e divisieranking is deelname mogelijk van 3e, 4e en 5e divisie spelers/speelsters
en recreanten (senioren).
5.
Voor de DONHN Koppelranking is deelname mogelijk van alle DONHN spelers/speelsters en recreanten
(senioren).
5.
Niet DONHN leden worden in beginsel als recreant beschouwd. En zullen door de toernooileider/leidster op
niveau worden ingeschat.
6.
Voor de DONHN Jeugdranking is deelname mogelijk voor jeugdleden spelend in de jeugdcompetitie en
jeugdrecreanten.
7.
Voor alle rankings geldt dat deelname van niet leden ook mogelijk is. Zij krijgen echter geen punten en
krijgen geen korting op het inschrijfgeld.
8.
Spelers jonger dan 14 jaar mogen niet deelnemen aan seniorentoernooien georganiseerd door de DONHN.
Spelers die 14 of 15 jaar zijn mogen deelnemen maar moeten begeleid worden door een meerderjarige.
98. Een overschrijving in de competitie naar een hogere divisie heeft ook indeling in hogere divisie bij de
DONHN ranking tot gevolg.
109. Een speler mag vrijwillig kiezen om tijdens de DONHN divisieranking hoger te spelen dan in de competitie.
1110. Een Deze vrijwillige keuze om hoger te spelen is onomkeerbaar gedurende het seizoen.
1211. Bij vrijwillige keuze om hoger te spelen worden eerder behaalde punten in de andere ranking niet
meegenomen.

Artikel 4 Speltype
1.
2.
3.
4.

Het speltype van een individueel toernooi is 501.
Het speltype van een koppeltoernooi is 701.
Een toernooi kent een “winnaarsronde” en een “best of the rest ronde”.
Indien mogelijk zullen er voorronden volgens het poulesysteem gespeeld worden. Dit is ter beoordeling aan
de toernooileider/leidster.

Artikel 5 Winnaarsronde
1.

In de winnaarsronde wordt “best of 5” gespeeld.

Artikel 6 Best of the rest ronde
1.
2.
3.

Elk type toernooi kent zijn eigen “best of the rest ronde”.
De “best of the rest ronde” van een DONHN koppelranking wordt als ingeschreven koppel gespeeld.
In de “best of the rest ronde” wordt maximaal “best of 5” gespeeld.
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4.
5.
6.

De gekozen vorm, “best of 3” of “best of 5”, voor de “best of the rest ronde” geldt tot aan de finale.
De finale van de “best of the rest ronden” is niet per definitie twee legs meer dan de halve finale.
Daar waar tijdsdruk andere maatregelen verdienen beslist de toernooileider/leidster over het te hanteren
speltype.

Artikel 7 Tijd en plaats
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Toernooien worden, zoveel als mogelijk als wel toelaatbaar, gespeeld in dartlokalen die aangesloten zijn bij
de DONHN.
De toernooien worden gespeeld op zaterdag of zondag of op een andere dag vastgesteld door het bestuur.
De inschrijving sluit op zaterdag om 20.00 uur tenzij expliciet anders vermeld en vastgesteld door het
bestuur.
De aanvangstijd voor toernooien op zaterdag is zo snel mogelijk na voltooiing van de loting.
De inschrijving sluit op zondag om 13.00 uur tenzij expliciet anders vermeld en vastgesteld door het
bestuur.
De aanvangstijd voor toernooien op zondag is zo snel mogelijk na voltooiing van de loting.
De inschrijving geschied persoonlijk bij de toernooileider.
Telefonische inschrijving is niet toegestaan en wordt niet geaccepteerd.
Ondanks lege plaatsen op een sheet, zowel in de winnaarsronde als in de “best of the rest ronde”, wordt er
niet opgevuld met “laatkomers”.

Artikel 8 Kosten
1.

Het inschrijfgeld voor de diverse DONHN rankings voor zowel DONHN leden als niet-leden zal voor aanvang
van het seizoen worden vastgesteld.

Artikel 9 Verplichting / uitsluiting
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Een DONHN lid is verplicht zijn lidmaatschapsnummer op te geven en dient op verzoek van de
toernooileider/leidster dit te kunnen tonen d.m.v. jaarkaart en/of stamkaart.
Het verzuim van opgave van het lidmaatschapsnummer resulteert in “nul” rankingpunten.
Niet-leden kunnen geen rankingpunten verdienen.
Bij de eerste wedstrijden van een toernooi worden de schrijvers aangewezen door de toernooileiding.
Na de eerste ronde schrijft de verliezer van de partij de eerst volgende partij op de baan van zijn/haar
verloren partij, of op een andere door de toernooileiding aan te wijzen baan.
De verliezer mag ook een vervanger zoeken voor het schrijven, echter, de verantwoordelijkheid ligt bij de
verliezer.
Bij het in gebreke blijven van de verplichting volgens art. 9 lid 5 vervallen alle rankingpunten van het
gespeelde toernooi en van de totaalranking. Bij herhaling zal de betreffende persoon niet meer mogen
deelnemen aan DONHN rankings. Alle reeds behaalde punten komen te vervallen.
Bij uitvoering van art. 9 lid 7 door de toernooicommissaris kan de speler/speelster in beroep gaan bij de
tuchtcommissie.
De schrijver meldt de gespeelde wedstrijd af bij de toernooileider/leidster met bijzonderheden, 180-ers,
high finish e.d.
Bij het vroegtijdig verlaten van het toernooi, wanneer nog niet aan alle verplichtingen is voldaan, zullen alle
punten en prijzen komen te vervallen.
Wanneer een speler een wedstrijd speelt dient zijn mobiele telefoon dusdanig te zijn ingesteld dat er te
allen tijden geen geluiden uitkomen. Wanneer dit wel gebeurt en de telefoon bevindt zich binnen een straal
van 4 meter van de speelbaan, dan verliest de speler de desbetreffende wedstrijd.
Tijdens het werpen van de darts is het voor de speler niet toegestaan rookgerei, al dan niet brandend, in
de mond dan wel in de hand te hebben. De schrijver van de betreffende partij is het tevens verboden te
roken of enige consumptie te nuttigen.
Bij onsportief gedrag kan het bestuur een schorsing opleggen van minimaal 1 en maximaal 12 maanden.
De schorsing kan gelden voor 1 of meerdere DONHN-evenementen.

Artikel 10 Dartlokalen
1.
2.
3.

2

Dartlokalen dienen te voldoen aan de afspraken welke gemaakt worden tijdens het locatiebezoek aan het
begin van het seizoen.
De dartbanen dienen te voldoen aan het gestelde in Artikel 16 van het competitiereglement (Materiële
bepalingen).
Uitzondering hierop is lid 4, welke voor het toernooireglement als volgt komt te luiden:
Het dartsbord moet voorzien zijn van een goede verlichting die geleverd moet worden door minimaal 1
lichtbron.
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Artikel 11 Toernooicommissaris
1.
2.
3.
4.
45.

De toernooicommissaris
rankingtoernooien.
De toernooicommissaris
De toernooicommissaris
finish lijst op.
De toernooicommissaris
De toernooicommissaris

maakt voor aanvang van het seizoen een voorlopige agenda met alle DONHN
verzameld alle uitslagen van toernooien.
maakt, na binnenkomst van de toernooiuitslag, de rankinglijst, 180-lijst en hoogste
publiceert de laatste standen in de Arrow.
heeft de verantwoordelijkheid over de toernooileider/leidster.

Artikel 12 Toernooileider/leidster
1.
2.
3.
4.
5.

De toernooileider/leidster heeft de daadwerkelijke leiding van het toernooi.
De toernooileider/leidster is een uur voor aanvang aanwezig.
De toernooileider/leidster geeft uitvoering aan het toernooireglement.
De toernooileider/leidster fungeert als hoofdscheidsrechter.
Daar waar het toernooireglement in gebreke blijft beslist de toernooileider/leidster. Echter met het
oogmerk op coulance en sportiviteit.

Artikel 13 Rankingpuntenverdeling
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bij voorronden volgens het poulesysteem krijgt men bij plaatsing in de winnaarsronde 2 punten, en bij
plaatsing in de best of the rest ronde 1 punt.
Elke gewonnen partij in de winnaarsronde geeft recht op 2 punten. Een bye geldt als een gewonnen partij.
(NB Hoe meer deelnemers, des te meer punten er te verdienen vallen)
Elke gewonnen partij in de best-of-the-rest ronde geeft recht op 1 punt. Een bye geldt als een gewonnen
partij. (NB Hoe meer deelnemers, des te meer punten er te verdienen vallen)
Indien er niet met poulewedstrijden wordt gestart zal een deelnemer dat de eerst gespeelde partij verliest,
automatisch in de best of the rest ronde komen, en gelden alleen de daar behaalde rankingpunten. Alle
eventueel behaalde punten in de winnaarsronde komen te vervallen.
Indien een deelnemer/koppel voortijdig uit het toernooi stapt, of wordt gehaald, zullen alle punten van dat
toernooi komen te vervallen. Tevens dient men, indien men niet wil deelnemen aan de best of the rest
ronde, zich voor de loting van de best of the rest ronde af te melden bij de toernooileiding.
Indien een deelnemer een toernooi voortijdig verlaat, als men nog moet spelen of schrijven, zullen alle
behaalde punten op het betreffende toernooi komen te vervallen. (onvoorziene omstandigheden, welke
vooraf aan de wedstrijdleiding zijn gemeld, daargelaten)
Indien er bij een toernooi met poulewedstrijden wordt gestart, bepaald de plaatsing in de poule of men
doorgaat naar de winnaarsronde of de best of the rest ronde.

Artikel 14 Rankingstanden
1.
2.
3.
4.

Aan de hand van de behaalde rankingpunten wordt een speler op de rankingstandenlijst geplaatst.
Degene met de meest behaalde rankingpunten staat op plaats één de op een na hoogste op twee enz, enz.
Bij een gelijk aantal rankingpunten geldt het aantal keren dat de hoogst behaalde rankingpunten zijn
behaald daarna de op een na hoogste rankingpunten enz, enz.
In het geval van gelijke stand volgens plaatsbepaling conform art. 14 lid 3 zal een gedeelde plaatsing op de
rankingstandenlijst plaatsvinden.

Artikel 15 Selectie Team Landelijke Competitie (LaCo)
1.
2.
3.

De eerste 4 heren in de eindstand van de DONHN Herenranking selecteren zich voor het Heren DONHN
LaCo-team.
De eerste 2 dames in de eindstand van de DONHN Damesranking selecteren zich voor het Dames DONHN
LaCo-team.
De eerste 2 jeugdspelers in de eindstand van de DONHN jeugdranking selecteren zich voor het Jeugd
DONHN LaCo-team.

Artikel 16 Slotbepaling
1.
2.
3.

Bij het niet doorgaan van een rankingtoernooi zal restitutie van betaalde inschrijfkosten van de deelnemers
plaatsvinden, voor zover er sprake is van inschrijfgeld.
Daar waar dit reglement niet in voorziet besluit de toernooicoördinator en/of toernooileider(s).
Alle uit dit reglement opgelegde strafmaatregelen worden door het bestuur van de DONHN opgelegd.

Toernooireglement 2017/20182020/2021

3

