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Artikel 1. Algemeen
Darts Organisatie Threant (hierna te noemen D.O.T.) kent verschillende toernooien, t.w.: Ranking
Toernooien, Gesloten Ranking Toernooien, Open Threant, Gesloten Threant.
Artikel 2. Voorwaarde voor deelname.
1. De toernooien zijn alleen toegankelijk voor leden van de D.O.T.
2. De toernooien met “Gesloten” zijn op uitnodiging, behalve het Gesloten Threant.
3. Leden die door de N.D.B., het Bestuur of Tuchtcommissie geschorst zijn, zullen op geen enkel toernooi van
de D.O.T. toegang hebben.
Artikel 3. Dispensatie
Voor Jeugdspelers met uitzonderlijk veel talent bestaat er bij hoge uitzondering de mogelijkheid om
talentdispensatie aan te vragen. Dit dient door de speler in kwestie aangevraagd te worden bij het bestuur
van de D.O.T. Voor toekenning van deze talentdispensatie dient er een akkoord gegeven te worden door
de volgende drie partijen:
 Jeugdfunctionaris
 Bestuur D.O.T.
 Toernooi functionaris
Voor uitzonderlijke talenten is het op deze manier mogelijk om bij een hogere leeftijdscategorie te gaan
spelen, zodat zij niet stilstaan in hun ontwikkeling.

Darts Organisatie Threant
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Artikel 4. Wedstrijd en spelregels.
1. Ten aanzien van de wedstrijd en spelregels gelden de officiële regels gesteld door de
Nederlandse Darts Bond.
2. Bij een aantal deelnemers tot een maximum van 32, zal er in poules gespeeld worden, bij
een aantal deelnemers van meer dan 32 zal Knock Out, met verliezersronde, gespeeld
worden.
3. Bij de Jeugd en Dames geldt: Bij minder dan 8 deelnemers kan de wedstrijdleiding de
deelnemers toevoegen aan het senioren (heren) toernooi. Bij een aantal van 8 deelnemers
of meer zal er in poules begonnen worden met daarna een winnaarsronde en een verliezersronde.
4. In alle toernooien zal worden gespeeld in een zogenaamd “Knock Out” systeem met een winnaars en
verliezersronde. Indien er minder dan 33 spelers zijn, wordt er in een poule systeem gespeeld.
a. Het speltype is 501
b. In het Herentoernooi wordt in de winnaarsronde gespeeld: beste uit vijf legs
c. Het speltype in de halve finales en finales wordt door de wedstrijdleiding beslist.
Artikel 5. Ranking.
1. Het Toernooi kent een aparte heren, dames, jeugd en een eventuele superleague ranking.
Artikel 6. Ranking punten.
De ranking punten worden als volgt verdeeld:
* Deelname aan het toernooi geeft recht op minimaal 1 punt.
Superleague
Plaats

1
2
3
4
5 tot en met 8
9 tot en met 12
13 tot en met 16
17 tot en met 20

- 17 punten
- 14 punten
- 12 punten
- 10 punten
- 8 punten
- 6 punten
- 4 punten
- 2 punten

Extra punten worden gegeven aan de eind standen van de poule.
Heren, dames en Jeugd:
Per gewonnen leg wordt één punt toegekend in zowel de winnaars als de verliezers ronde.
Extra punten worden gegeven aan de plaatsen 1 t/m 3 van de winnaars ronde
Verdeling extra punten.
1e plaats plus 5 punten
2e plaats plus 3 punten
3e plaats plus 1 punt

Knock Out systeem
Winnaarsronde
Plaats
1
2
3
4
5 tot en met 8
9 tot en met 16
17 tot en met 32
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- 30 punten
- 25 punten
- 22 punten
- 20 punten
- 17 punten
- 15 punten
- 14 punten

Verliezersronde
Plaats 1
2
3
4
5 tot en met 8
9 tot en met 16
17 tot en met 32
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- 12 punten
- 10 punten
- 8 punten
- 7 punten
- 5 punten
- 4 punten
- 3 punten
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Artikel 7. Schrijven.
De verliezer van een partij schrijft de volgende partij of zorgt zelf voor een vervangende
schrijver. Bij het niet nakomen van deze verplichting verliest hij/zij de ranking punten van
die speeldag.
Taak schrijver/scheidsrechter:
1.
De scheidsrechter let op het correct houden aan de werpafstand. Indien een
speler zich na één 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.
2.
Tijdens het werpen blijft de scheidsrechter onbeweeglijk staan. Hij mag geen aanwijzingen geven.
3.
Slechts op verzoek van de speler die aan de beurt is, mag de scheidsrechter mededelen hoeveel
punten gescoord zijn met één of meerdere darts.
4.
De score mag pas geschreven worden nadat de speler zijn drie darts heeft geworpen.
5.
De darts mogen pas uit het dartsbord worden genomen nadat de score is genoteerd.
6.
Er is op de behaalde score geen beroep mogelijk nadat de darts uit het dartsbord zijn verwijderd of
nadat de volgende speler zijn eerste dart geworpen heeft.
7.
In onvoorziene omstandigheden kan de schrijver contact opnemen met de wedstrijdleiding.
Artikel 8. Ranking bewaking.
De ranking bewaking zal berusten bij de D.O.T.. Na ieder toernooi zal een ranking overzicht worden
gemaakt en via de website worden gepubliceerd.
Artikel 9. Prijzen
De prijzen per toernooi zullen bestaan uit waarde cheques voor de dames, heren en de jeugd.
Bij de senioren is er één prijs voor de hoogste score en één prijs voor de hoogste finish per seizoen.
Bij de jeugd is er één prijs voor de meeste 180 scores en één prijs voor de hoogste finish per toernooi.
Bij de jeugd is er één prijs voor de hoogste finish per toernooi.
De prijzen die verdient zijn op een toernooi dienen door de deelnemer zelf afgehaald te worden, over het
algemeen bij de prijsuitreiking. Wordt de prijs niet zelf afgehaald dan zal deze prijs komen te vervallen.
Verdeling van de hiervoor genoemde toernooiprijzen
e
e
1 tot en met 3 plaats winnaarsronde in alle categorieën
e
e
1 tot en met 3 plaats verliezersronde in alle categorieën
Op de slot ranking van het seizoen, ontvangen de nummers 1 t/m 3 per categorie een beker.
De ranking winnaar ontvangt tevens een wisselbeker. Als een speler deze drie keer achter elkaar wint of vijf
keer in acht jaar, mag deze speler de wisselbeker houden.
Artikel 10. Superleague.
Plaatsing voor de superleague geschiedt door promotie en degradatie naar aanleiding van de ranking stand
aan het einde van het ranking seizoen. Zowel de heren als de dames kunnen in de superleague spelen. De
definitieve promotie en degradatie wordt na het slot toernooi bekend gemaakt op de webpagina van de
D.O.T..
Artikel 11. Toekenning toernooien.
Inzake de toekenning van toernooien voor een nieuw seizoen zal het bestuur van de DOT de volgende
voorwaarden in acht nemen:
1.
Toekenning van een toernooi aan een locatie is vrij, rekening houdend met onderstaande regels.
2.
Nieuwe locaties hebben de voorkeur mits zij de capaciteit hebben een dergelijk toernooi te kunnen
houden.
3.
Locaties die een toernooi willen houden dienen over minimaal acht bespeelbare dartsbanen te
beschikken. Hierbij rekening houdend met voldoende zit en loop ruimte voor de deelnemers en
toeschouwers
4.
Locaties waar een toernooi gehouden wordt, zullen rookvrij dienen te zijn
5.
De locatie die een toernooi wil houden dient een samenwerkingsovereenkomst met de DOT te
tekenen. In deze samenwerkingsovereenkomst worden alle afspraken bekrachtigd.
Artikel 12. Overig.
In gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.
Darts Organisatie Threant
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