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Spelregels
Wie kunnen er meedoen?

Iedereen van 16 jaar of ouder kan meedoen aan dit toernooi, ook als je niet bekend bent met de dartssport en wil kijken
of je dit wel leuk vindt, is dit een uitgelezen kans.
Wat kost het?

Je betaalt per keer dat je meedoet slechts â‚¬ 3,00
Spaarpot

Tijdens dit toernooi krijg je een spaarpot die je door je wekelijkse resultaten zelf vult. Hoe verder je komt per avond hoe
meer geld er naar je spaarpot gaat. Voor iedere keer dat je 180 gooit of een finish boven de 100 levert dat je geld op
voor je spaarpot. Let wel, de spaarpot is alleen opvraagbaar als je 10 x aanwezig bent geweest en dus in de finale staat.
Zie voor een uitgebreid overzicht de prijzenpotpagina .
Poulesyteem

Om iedereen zo veel mogelijk te kunnen laten spelen zal er eerst in poules van 3 of 4 gespeeld worden alvorens je op de
sheet voor winnaars- of verliezersronde komt. De eindstand in de poule bepaalt je plaats op de sheet, het principe is dat
je als nr1 niet direct een andere nummer een tegen je krijgt, je zal dan altijd een nr2 (3) of een bye krijgen. Mocht er
sprake zijn van een gelijk aantal punten dan zal het onderlinge resultaat tellen, is dit met alle drie personen nog gelijk
dan zal er een barrage worden gegooid. Volgorde bepalen eindstand poule: 1- Aantal gewonnen wedstrijden 2- Aantal
gewonnen legs 3- Onderling resultaat
Â

Ranking

Van de 18 wedstrijden zullen wij de beste 12 resultaten tellen en moet je 10 keer aanwezig zijn geweest om in de finale
te komen. Wekelijks zullen er leuke extra prijzen te verdienen zijn die door sponsoren worden geschonken zo zal er een
prijs zijn voor die persoon die als eerste met een dubbele bull finisht, ook prijsjes voor lastige dubbelfinishes zijn er te
verdienen.
Schrijven

Het schrijven in de poules spreekt voor zich, dit wordt gelijk met de wedstrijd omgeroepen. Als het knock-out systeem
van start gaat zullen de schrijvers aan de hand van de plaatsing op de sheet worden bepaald, daarna schrijven de
verliezers. Wanneer de omgeroepen deelnemer niet schrijft of zorgt voor een vervangende schrijver, krijgt diegene een
waarschuwing en 0 punten voor die ranking. Gebeurt dit een tweede keer, dan volgt diskwalificatie voor de rest van de
Zomercup en vervallen je rechten op je spaarpotÂ Â
Staatslot
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Iedere week zal er onder de deelnemers een staatslot worden verloot.
Hoe kom je in de finale?

Van de 18 keer dat we spelen dien je 10 keer aanwezig te zijn geweest. Dit betekend dat jeÂ 8 keer afwezig mag zijn om
toch in de finale te komen. Er worden geen uitzonderingen gemaakt je moet dus echt 10 keer aanwezig zijn geweest.
Alleen als je in de finale komt heb je ook recht op je spaarpot. Alle rechten op je spaarpot vervallen als je geen 10 keer
aanwezig bent geweest.
De Finale

Op de finaledag zullen er diverse poules worden samengesteld aan de hand van de ranking, die wordt dan gesorteerd
op gemiddelde. De eerste 5 of 6 strijden voor bijvoorbeeld 300,- de volgende groep strijdt dan voor bijvoorbeeld 200,enz. enz. Zo zal je zien dat er voor elk niveau geldprijzen zijn. Of je nu hoog of laag speelt. Op deze dag wordt ook je
persoonlijke spaarpot uitgekeerd waar je natuurlijk alleen aanspraak op kan maken als je 10 keer aanwezig bent
geweest. Voor de nummer 1 van het toernooi zal de naam op de wisseltrofee prijken.
Damestoernooi

Dit jaar zullen de dames bij genoeg animo apart spelen.
Toernooileiders

Bram van Eijk, Dion van Everdingen en Kevin Schiedon. Deze drie personen dragen zorg voor het hele toernooi. Voor
vragen kan je bij een van deze personen terecht. Echter...voor de toernooileiders geldt dat dit voor hun ook een
dartavond is en ook een prestatie willen neerzetten, wij verzoeken dan ook om de eventuele vragen en opmerkingen bij
de wedstrijdtafel te plaatsen en niet tijdens een wedstrijd van een van hun, alvast bedankt.
Daar waar de reglementen in een geschil niet voorzien beslist de organisatie.
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