Toernooireglement DVK Ranking
Het volgende wedstrijdreglement geldt tijdens de officiële DVK Rankings en overige door de DVK
geïnitieerde toernooien, met uitzondering van de Open- en Gesloten Kennemerland. Deelnemers en
toeschouwers worden geacht deze regels te kennen en na te leven alvorens de start van iedere
ranking. Naleving van de regels zal geschieden door de wedstrijdleiding en/of aanwezige
bestuursleden van de DVK.

1. Deelname
1.

2.

Deelname aan de DVK Ranking is toegestaan voor:
a. Alle leden van de DVK;
b. Deelnemers die niet lid zijn van de DVK of een andere officiële dartbond;
c. Jeugdleden van iedere officiële dartbond, mits zij niet uitkomen in de reguliere
competitie in de 1e of Eredivisie;
d. Leden van een andere officiële dartbond, mits zij uitkomen in de 2e Divisie of lager.
Deelname aan overige door de DVK geïnitieerde toernooien (Open & Gesloten Kennemerland
uitgezonderd) zal per toernooi het deelnamereglement bepaald worden.

2. Toernooi-indeling
1.

2.
3.

4.
5.

6.

De DVK Ranking worden in principe onderverdeeld in 3 categorieën;
a. Topklasse (Heren uitkomend in de 1e of Eredivisie)
b. Recreanten (Heren en Jeugd uitkomend in divisies lager dan de 1 e divisie)
c. Dames
Spelers uit de eredivisie en de 1e divisie komen automatisch in de topklasse terecht.
Spelers uit de 2e, 3e en 4e divisie mogen zelf kiezen in welke poule zij spelen, echter:
eenmaal gekozen voor de topklasse kun je tijdens het rankingseizoen niet meer terugkeren
naar de recreanten.
Enkel bij de Recreanten worden leden van andere bonden toegestaan, indien zij voldoen aan
de deelname-eisen.
In het geval dat er onvoldoende deelnemers zijn, kan de wedstrijdleiding besluiten om één of
meerdere categorieën samen te voegen. In dit geval wordt de puntenverdeling gedaan naar
de behaalde resultaten van deelnemers uit dezelfde categorie.
Indien mogelijk wordt per categorie gestart met poules, waarna er een winnaars- en
verliezersronde wordt gespeeld in knockout-verband.
a. Afhankelijk van het aantal deelnemers en/of het aantal bespeelbare banen kan de
wedstrijdleiding besluiten om de poulefase over te slaan en direct het knockoutsysteem te hanteren.

3. Wedstrijden
1.
2.
3.
4.

Tijdens DVK Ranking wordt altijd 501 gespeeld. De hoeveelheid legs wordt door de
wedstrijdleiding bepaald.
Door middel van een toss – die door de schrijver wordt uitgevoerd – wordt bepaald wie begint
aan de wedstrijd.
De schrijver is verantwoordelijk voor het correct doorgeven van de eindstand – of de
verwerking hiervan op het pouleformulier – aan het einde van de wedstrijd.
Tijdens de poulefase wordt door iedere deelnemer in de poule – min of meer – een evenredig
aantal wedstrijden geschreven.
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5.
6.

Bij aanvang van de knock-out worden de schrijvers aangewezen door de wedstrijdleiding.
Gedurende de knock-out worden de wedstrijden geschreven door een speler die een knockout wedstrijd heeft verloren. Het kan gebeuren dat een speler een wedstrijd schrijft op een
ander bord dan waarop hij/zij heeft verloren en/of een wedstrijd in een andere categorie moet
schrijven.

4. Puntentelling Poulefase
1.

2.

In het geval dat er in de poule gespeeld wordt volgens het Best-of-format gelden de volgende
regels voor het bepalen van de eindstand
a. De eindstand wordt bepaald aan de hand van gewonnen wedstrijden. De speler met
de meeste gewonnen wedstrijden wordt 1e in de poule, de speler met de minste
gewonnen wedstrijden wordt laatste in de poule.
b. In het geval van een gelijk aantal gewonnen wedstrijden tussen 2 of meer spelers,
wordt het onderscheid gemaakt op basis van het onderling resultaat.
c. In het geval van een gelijke stand op basis van het aantal gewonnen wedstrijden en
het onderling resultaat wordt het onderscheid gemaakt op het legsaldo.
d. In het geval dat het bovenstaande nog steeds een gelijke stand oplevert, spelen de
gelijk geëindigde spelers een powerleg.
Indien er in de poulefase gespeeld wordt volgens een vastgesteld aantal legs die allemaal
gespeeld moeten worden, gelden de volgende regels voor het bepalen van de eindstand.
a. De speler met de meeste gewonnen legs wordt eerste in de poule, de speler met de
minste gewonnen legs wordt laatste in de poule.
b. In het geval van een gelijk aantal gewonnen legs tussen 2 of meer spelers, wordt het
onderscheid gemaakt op basis van het onderling resultaat.
c. In het geval van een gelijke stand op basis van het aantal gewonnen legs en het
onderling resultaat wordt het onderscheid gemaakt op het legsaldo.
d. In het geval van een gelijke stand op basis van het aantal gewonnen legs, het
onderling resultaat en het legsaldo wordt het onderscheid gemaakt op basis van het
aantal verloren legs.
e. In het geval dat het bovenstaande nog steeds een gelijke stand oplevert, spelen de
gelijk geëindigde spelers een powerleg.

5. Puntentelling Rankingstand
De eindpositie die je in de ranking haalt wordt bepaalt door de punten die je tijdens de rankings
behaalt. Punten kan je verdienen door rondes verder te komen in de knock-out fase van de
winnaarsronde of door de verliezersronde te halen. Als je je ingeschreven hebt voor het toernooi ben
je al zeker van 1 punt, voor de aanwezigheid. Er zijn twee verschillende puntentellingen. Eentje voor
boven de 32 deelnemers en eentje voor onder de 32 deelnemers. Deelnemers van de ranking die niet
ingeschreven staan bij de DVK verdienen geen punten.
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Puntenverdeling voor een ranking met minder dan 32 deelnemers
Ronde
Verliezersronde winnaar
Laatste 16 winnaarsronde
Laatste 8 winnaarsronde
Laatste 4 winnaarsronde
Verliezend finalist winnaarsronde
Winnaar winnaarsronde

Aantal punten
4 punten
4 punten
6 punten
8 punten
10 punten
12 punten

*Let op! Het aanwezigheidspunt is nog niet opgeteld bij dit aantal.
Puntenverdeling voor een ranking met meer dan 32 deelnemers
Ronde
Verliezersronde winnaar
Laatste 32 winnaarsronde
Laatste 16 winnaarsronde
Laatste 8 winnaarsronde
Laatste 4 winnaarsronde
Verliezend finalist winnaarsronde
Winnaar winnaarsronde

Aantal Punten
5 punten
5 punten
7 punten
9 punten
11 punten
13 punten
15 punten

*Let op! Het aanwezigheidspunt is nog niet opgeteld bij dit aantal.

6. Algemene bepalingen
1.

De gedragsregels zoals vastgelegd in de Algemene Gedragsregels DVK Ranking zijn
onverminderd van kracht.
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