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Wedstrijdreglement 
 

 

Aanmelden vrijdag 25-05-2018 
 U hoeft zich alleen op vrijdag 25-05-2018 aan te melden. 

 Aanmelden is op 2 manieren mogelijk: 
Aanmelden via FB Messenger (alleen indien gebruik heeft gemaakt van voorinschrijving) 

 U kunt zich aanmelden tussen 13:00 en 19:30 via FB Messenger van SterkDarts. (let 
op: aanmelden via een privé-bericht naar een persoon van de wedstrijdleiding zijn niet 
geldig. Dus alleen aanmelden via de FB pagina van SterkDarts). Zie onderstaande 
instructie. 
 Om u aan te melden stuurt u een bericht met uw nummer en naam. Uw nummer 

vindt u op de website www.sterkdarts.nl . Bijv: “073 Wim Jansen”. 
 Meerdere personen aanmelden is mogelijk mits vermelding van nr. en naam. 

Aanmelden of inschrijven aan de Wedstrijdtafel 

 Tevens kunt u zich ook aanmelden of inschrijven aan de wedstrijdtafel tussen 18:00 en 
19:30. (Als u zich al aangemeld heeft via Messenger is aanmelden aan de 
wedstrijdtafel uiteraard niet meer nodig.) Aan de wedstrijdtafel is het wel mogelijk dat 
u wachttijd heeft. 

Na 19:30 is aanmelden niet meer mogelijk. 
 
Heeft u zich aangemeld met FB Messenger maar bent u niet aanwezig dan volgt uitsluiting 
voor rest van het toernooi en het jaar er na. 
 

 

Aanmelden zaterdag 26-05-2018 en zondag 27-05-2018 
 U hoeft op zaterdag 26-05-2018 en zondag 27-05-2018 niet aan te melden. 

 Iedereen die zijn inschrijving tijdig betaald heeft wordt in de loting meegenomen. 

 De loting wordt uiterlijk 36 uur voor aanvang bekend gemaakt op www.sterkdarts.nl  

 Is een speler op de wedstrijddag niet aanwezig eindigen al zijn wedstrijden in een 
overwinning voor de tegenstander. 

 

 
Speelschema’s en loting 

 Vrijdag 25-05-2018 20:00 wordt de loting bekend gemaakt op www.sterkdarts.nl en op 
de tv-schermen bij de wedstrijdleiding. U vindt daar het speelschema. Alle wedstrijden 
met baannummers worden om geroepen. 

 Zaterdag 26-05-2018 en zondag 27-05-2018 De loting vindt u op www.sterkdarts.nl . U 
vindt daar niet op welke baan u bent ingedeeld, alle wedstrijden met baannummers 
worden omgeroepen. 
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 De schrijver haalt het wedstrijdbriefje op. 

 De winnaar brengt het wedstrijdbriefje terug en controleert de uitslag. 

 De verliezer wordt omgeroepen om de volgende wedstrijd te schrijven, tenzij door de 
wedstrijdleiding anders aangegeven. 

 In de beginfase van het toernooi wijst de wedstrijdleiding de schrijvers aan door de 
spelers te gebruiken die in de eerste ronde een bye hebben. Hierbij wordt rekening 
gehouden met voldoende rust tot de volgende speelwedstrijd. 

 

 

Paradarters / G-Darts 
 Zaterdag 26-05-2018 en zondag 27-05-2018 De loting vindt u op www.sterkdarts.nl . U 

vindt daar in welke poule u bent ingedeeld en op welke baan de poule gespeeld wordt 
inclusief richtlijn starttijden en speelsysteem.  

 Bij uw wedstrijdbaan vindt u een sheet (inclusief pen) met daarop bovenstaande 
informatie inclusief richtlijn starttijden en speelsysteem, hierop vult u ook duidelijk 
met pen de uitslagen in. 

 U wordt geacht op tijd bij uw baan te zijn. 

 Wedstijden mogen eerder gespeeld worden, dat is niet verplicht. 

 Er wordt gestart in poules, nummer 1 en 2 gaan naar de winnaarsronde. Overige speler 
liggen uit het toernooi. 

 De wedstrijden vanaf de knock-outfase worden omgeroepen. Tevens vindt u de knock-
outfase terug op de tv-schermen bij de wedstrijdleiding. 

 De schrijver haalt het wedstrijdbriefje op. 

 De winnaar brengt het wedstrijdbriefje terug en controleert de uitslag. 

 

 
Overige regels alle toernooien 

 Voorafgaand aan de wedstrijd wordt gebullt, bij gelijke stand voor laatste leg 
doorspelen. 

 Speelsystemen worden vooraf aangekondigd op www.brugesbelfrydarts.com  

 Heb je namen horen omroepen maar weet je niet meer op welke baan? Op het scherm 
bij de wedstrijdleiding vindt je terug welke spelers tegen elkaar spelen inclusief de 
schrijver, baan, format en fase van het toernooi. 

 

Spelers of schrijver niet aanwezig 
 Mis je een speler of schrijver kom dan mét het wedstrijdbriefje naar de wedstrijdtafel. 

 Is een speler 5 minuten na de tijd op het wedstrijdbriefje niet aanwezig is, dan wordt 
deze nogmaals omgeroepen, hierbij wordt de tijd op het wedstrijdbriefje genoteerd. Is 
de speler 5 minuten na deze tijd nog niet aanwezig wordt de speler nogmaals 
omgeroepen en ook die tijd wordt genoteerd. Hierna heeft de speler nog 5 minuten 
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zich te melden bij de baan. Als de speler dan nog niet aanwezig is haalt de 
wedstrijdleider hem uit het toernooi. 

 Is een schrijver 5 minuten na de tijd op het wedstrijdbriefje niet aanwezig, dan wordt 
deze nogmaals omgeroepen, hierbij wordt de tijd op het wedstrijdbriefje genoteerd. Is 
de schrijver 5 minuten na deze tijd nog niet aanwezig dan haalt de wedstrijdleider hem 
uit het toernooi en is die persoon uitgesloten van deelname voor de rest van het 
weekend. Gebeurd dit op het toernooi van zondag 27-05-2018 volgt een uitsluiting van 
de volgende editie. 

 Na uitsluiting van deelname eindigen eventuele overige wedstrijden van een speler in 
een overwinning voor de tegenstander. 

 

 

Prijzengeld 
 Prijzengeld ophalen kan zodra gehele reeks bekend is, bijv. u verliest bij de laatste 16, 

dan worden de prijzen uitgereikt zodra alle verliezers bij de laatste 16 bekend zijn, 
deze namen worden omgeroepen. 

 Prijzengeld nr. 1 t/m 4 worden uitgereikt op podium na afloop van de finale van die 
categorie. 

 Bij ophalen prijzengeld kan om uw legitimatie gevraagd worden. 

 Wilt u uw prijzengeld laten ophalen door iemand anders dan moet u hiervoor 
persoonlijk toestemming geven bij de wedstrijdtafel. 

 

 

Overige regels 
 Ingeleverde uitslagen zijn geldend en worden niet meer aangepast 

 Schrijver haalt wedstrijdbriefje op en de winnaar levert wedstrijdbriefje in en 
controleert de uitslag. 

 Bij alle disciplines kan het zijn dat een livestream wordt uitgezonden van Dartfreakz. Bij 
deelname aan het toernooi gaat u akkoord met een eventuele live-uitzending. 

 Paradarters/G-Darts: Bij loting poule van 3 spelers speelt 2 maal tegen elkaar. Poule 
van 4 die door afmelding poule van 3 wordt blijft schema ongewijzigd. 


