VSV Dartcompetitie 2022-2023
Deelnemers 2022/2023
André Wolters

Bart van Rijsbergen

Hans Zwaard

Cock Verhoeven

Roel Struis

Remco Broekhuizen

Jochem van Rijsbergen

Yusuf Durgunsu

Ramon Westhoff

Berry

Henk Klos

START / EINDE
 1e wedstrijden starten op Donderdag 10 November 2022
 Ranking toernooien zijn van November t/m april
 A/B/C poules fase en finale fase Mei t/m Juli/augustus

Speelschema
Elke donderdag wordt de beschikbaarheid van alle deelnemers opgenomen voor de speelavond.
Aan de hand van de beschikbaarheid wordt die zelfde donderdag het programma gemaakt voor de
speelavond.
De keuze op deze manier is voor gekozen om niet een vooruit geplande programma te hoeven
maken en er door afzeggingen er regelmatig geschoven en aanpassingen in het programma
gemaakt moeten worden.
Het programma wordt elke donderdag in de VSV app gepubliceerd.
In het programma zal baan 1 en 2 niet meer gemeld worden, welke baan vrij is, daar speel je op.
Dit is een belangrijke!
Speel je niet of later dan is het verzoek aan de niet spelende deelnemers om dan bij andere
wedstrijden te schrijven. Dit is om te zorgen dat niet elke keer dezelfde mensen zijn die schrijven,
maar ook met de gedachte dat je zelf ook een schrijver wilt hebben bij je wedstrijd.

Competitie
 Er wordt eerst een ranking competitie gespeeld, elke donderdag zal dit in een toernooi
vorm zijn afhankelijk van het aantal spelers die deze avond kunnen gooien. Dit allemaal op
basis van vrije inschrijving en beschikbaarheid. Er wordt t/m Maart ranking toernooien
gespeeld. Daarna zal er poules worden gemaakt aan de hand van de ranking.

Tot stand komen van poule vorming, programma en finales.
 Er zal bij aanwezigheid tot 5 spelers gespeeld worden in 1 poule. De eindstand van de poule
is ook de eindstand.
 Vanaf 6 aanwezige spelers zal er 2 poules van 3 zijn. Nummers 1,2,3 van poule 1 spelen
tegen nummers 1,2,3 van poule 2 de finales.
 Bij 7 aanwezige spelers is 1 poule van 3 en 1 poule van 4. finales zal 1 tegen 1 voor plek 1
en 2. 2 tegen 2 voor plek 3 en 4, 3 tegen 3 voor plek 5 en 6. Speler 4 is 7e geworden.
 Vanaf 9 spelers zal dit 3 poules zijn. Dan zal de nummers 1 uit de 3 poules spelen voor plek
1, 2 en 3. De nummers 2 voor plek 4, 5 en 6 en de nummers 3 voor plek 7, 8 en 9.
 Bij aanwezigheid van van 10 of meer spelers zal er 2 poules worden gespeeld, 1 van 5 en 1
van 6 en dan zal de finales als volgt zijn.
1 tegen 1 voor plek 1 en 2
2 tegen 2 voor plek 3 en 4
3 tegen 3 voor plek 5 en 6
4 tegen 4 voor plek 7 en 8
5 tegen 5 voor plek 9 en 10
Speler 6 is 11e geworden
Bij een gelijke stand in de finale en er wordt een beslissende leg gespeeld, dan zal er ten alle tijden
daarvoor eerst gebullt moeten worden om te bepalen wie er mag beginnen.
Elke donderdag worden deze poules geloot en het programma voor gemaakt. Iedereen speelt in
zijn poule 1x tegen elkaar.
Puntenverdeling eind van de avond:
Voorbeeld bij 6 aanwezige spelers
1. 6 pt.
2. 5 pt.
3. 4 pt
4. 3 pt.
5. 2 pt.
6. 1 pt.
Deze worden na de avond in de algehele ranking verwerkt.

Na het spelen van het ranking toernooi competitie volgen de fases. Dit zal ongeveer in maart zijn.
Fase 1
 De A-poule bestaat uit 4 spelers
 De B-poule bestaat uit 4 spelers
– De C-poule bestaat uit 3 spelers
 Nummer 4 van de A-poule degradeert naar de B-poule
– Nummer 1 van de B-poule promoveert naar de A-poule
 Nummer 4 van de B-poule degradeert naar de C-poule
– Nummer 1 van de C-poule promoveert van de B-Poule
 Iedereen speelt 1x tegen elkaar

Fase 2
 De A-poule bestaat uit 4 spelers
 De B-poule bestaat uit 4 spelers
 De C-poule bestaat uit 3 spelers
 In de A-poule en B-poule speelt iedereen 1x tegen elkaar.
 In de C-poule 2x tegen elkaar.
 Nummer 4 degradeert uit de A-poule naar de B-poule
 Nummer 4 van de B-poule degradeert uit de B-poule naar de C-poule.
 Nummer 1 van de B-poule promoveert naar de A-poule
 Nummer 1 van de C-poule promoveert naar de B-poule
Finalefase
 De A-poule bestaat uit 4 spelers
 De B-poule bestaat uit 4 spelers
 De C-poule bestaat uit 3 spelers
 De A-poule speelt 2x tegen elkaar
 De B-poule speelt 2x tegen elkaar
 De C-poule speelt 3x tegen elkaar
 Nummer 1 A-poule is kampioen
 Nummer 1 B-poule is kampioen
 Nummer 1 C-poule is kampioen

Format
toernooi voor ranking
Start: 301
11 spelers

Poules = 1 leg spelen
Finales = Best of 3 legs

10 spelers

Poules = 1 leg spelen
Finales = Best of 3 legs

9 spelers

Poules = 2 legs
Finales = 2 legs

8 spelers

Poules = 2 legs
Finales = Best of 3 legs

7 spelers

Poule van 3 = 3 legs
Poule van 4 = 2 legs
Finales = Best of 3 legs

6 spelers

Poules = 3 legs
Finales = Best of 3 legs

5 spelers

2 legs

4 spelers

3 legs

3 spelers

4 legs

2 spelers

Best of 7 legs

Format
A-poule
B-poule
C-poule
A-poule

B-poule

C-poule

Start: 301

Start: 301

Start: 301

Best of 6 legs

Best of 4 legs

Best of 4 legs

6-0/0-6, 5-1/1-5, 4-2/2-4, 3-3

4-0/0-4, 3-1/1-3, 2-2

4-0/0-4, 3-1/1-3, 2-2

Puntenverdeling
Overwinning = 2 punten
Gelijkspel = 1 punt

Verlies = 0 punten

Beslissingsmomenten
Mocht er in de competitie beslismomenten moeten komen zoals bijvoorbeeld over het wie
doorgaan en 2 spelers in gelijk aantal punten zijn. Dan zal het volgende van kracht zijn.
1. Speler met het beste doelsaldo is doorslaggevend.
2. Bij gelijk in doelsaldo, dan zal onderling resultaat doorslaggevend zijn.
3. In het uiterste geval wordt er een beslissingswedstrijd gespeeld.
Bij een beslissingswedstrijden mogen beide spelers zelf het aantal gespeelde legs bepalen.

beurten uitgooi
 Bij het te lang duren van het uitgooien van een leg, dan zal er na 20 gegooide beurten
uitgegooid moeten worden op een single op het aantal was uitgegooid moet worden.
Degene die als eerst single score gooit heeft de leg gewonnen.

Niet spelen van een wedstrijd
In de volgende gevallen zal de overwinning naar de tegenstander gaan.
1. Niet opkomen dagen voor je wedstrijd
2. Het weigeren van het spelen van je wedstrijd

