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   Reglement Interne Competitie 

 
 

 

1. Om 20:00 uur willen we beginnen met de competitie, zorg dat je uiterlijk 19:45 uur 

aanwezig bent. Lukt dat niet, bel dan even naar ’t Dok (tel.: 313 946) dat je later 

komt. 

2. De poule indeling zal d.m.v. loting tot stand komen. 

3. Er zal alleen in poules van 3 en/of 4 personen gespeeld worden. 

4. De nummers 1 en 2 van de poules gaan naar de winnaarsronde, de nummers 3 en 4 

gaan naar de verliezersronde. 

5. De schema’s voor de knock-out fase liggen vast. 

6. In poules van 4 zal 501 best of 3 worden gespeeld, in poules van 3 is dit best of 5. 

7. Bij een gelijke stand in de poule zal eerst worden gekeken naar het aantal 

gewonnen legs (is dit bij 2 of meer spelers gelijk, dan telt het saldo) , is ook dit 

gelijk dan telt het onderlinge resultaat. Komt hieruit geen eindstand, dan zal een 

170 best of 1 worden gespeeld. 

8. De punten worden volgens bijgevoegd schema toegekend. Ook de extra punten die 

zijn te verdienen door het gooien van een 180 score’s en 100+ finishes zijn hier in 

opgenomen. 

9. In de winnaars- en verliezerronde wordt er ook om plaats 3 en 4 gespeeld. Om de 

overige plaatsen te bepalen wordt er gekeken naar het aantal verliespunten. Is dit 

gelijk dan naar de poulepunten. Dit om een einduitslag te verkrijgen. 

10. In de knock-out fase zal 501 best of 3 worden gespeeld. Zijn er minder dan 16 

deelnemers, dan kan er in overleg met de wedstrijdleiding best of 5 worden 

gespeeld. 

11. Op de laatste donderdag van de maand kan er een ander speltype, bijv. geloot 

koppel of Tactics, worden gespeeld. Deze zal meetellen voor de interne competitie. 

12. Per deelnemer zullen de 5 slechtste resultaten komen te vervallen. 

13. Aan het einde van de interne competitie (deze loopt van september tot juni) zullen 

de volgende prijzen beschikbaar zijn:   

Wisselbeker, bekers voor de nummers 1, 2 en 3, bekers voor de beste dames (1,2 

en 3), beker voor de hoogste finish, beker voor de meeste 180-ers, een beker voor 

de meeste 100+ finshes en indien van toepassing, een speciale herinnering voor 

een 170 finish. 

14. Bij eventuele problemen beslist de wedstrijdleiding. 

15. Van een ieder wordt verwacht dat zij helpen met het opbouwen en/of opruimen 

van de dartbanen. 
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          Punten toekenning 
 

 

 

 

 

Punten op basis van eindstand poules 
     

Poules van 4 spelers  Poules van 5 spelers  Poules van 6 deelnemers 

 nr. 1 3   nr. 1 4   nr. 1 5 

 nr. 2 2   nr. 2 3   nr. 2 4 

 nr. 3 1   nr. 3 2   nr. 3 3 

 nr. 4 1   nr. 4 1   nr. 4 2 

     nr. 5 1   nr. 5 1 

         nr. 6 1 

 

Bij een ongelijk aantal spelers in de poules wordt de puntentoekenning voor alle poules 

gebaseerd op de poules met de meeste aantal deelnemers. 

 

 

 

 

Rankingpunten op basis van eindklassering - Winnaarsronde 
               

Tot en met 16 deelnemers  Vanaf 17 tot en met 32 deelnemers     

 nr. 1 10   nr. 1 12         

 nr. 2 9   nr. 2 11         

 nr. 3 8   nr. 3 10         

 nr. 4 7   nr. 4 9         

 nr. 5 - 8 6   nr. 5 - 8 8         

     nr. 9 - 16 7         

               

 

 

 

Rankingpunten op basis van eindklassering - Verliezersronde 
               

Tot en met 16 deelnemers  Vanaf 17 tot en met 32 deelnemers     

 nr. 1 5   nr. 1 6         

 nr. 2 4   nr. 2 5         

 nr. 3 3   nr. 3 4         

 nr. 4 2   nr. 4 3         

 nr. 5 - 8 1   nr. 5 - 8 2         

     nr. 9 - 16 1         

               

 

 

 

Bonuspunten op basis 180-ers en hoge finishes 
     

180-ers     

 Per 180-er 1         

           
     

Hoge finishes     

 101 - 120 1         

 121 - 140 2         

 141 - 167 3         

      170 4         

 


