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Datums toernooien
Aanvang toernooien
Inschrijving
Kosten deelname
Champions League of darts
Finaledag KDO
Speltype
Prijzengeld
Overige bepalingen

Op diverse zaterdagen/zondagen zal een KDO toernooi georganiseerd worden
door de KDO onder leiding van Iris Jacobs + een ander bestuurslid.
De data zal tijdig gepubliceerd worden op de site van de KDO.
1e KDO ranking 23 september 2017 | St. Joris Heuvel 7 Veldhoven
2e KDO ranking 27 januari 2018 | St. Joris Heuvel 7 Veldhoven
3e KDO ranking 10 februari 2018 | Café ’t Zwaantje Hoogstraat 415 Eindhoven
4e KDO ranking 28 april 2018 | Café ’t Zwaantje Hoogstraat 415 Eindhoven
Aanvang toernooi zal zijn om 20:00 uur.
Inschrijven is mogelijk tot een kwartier voor aanvang van het toernooi.
Inschrijven voor de KDO toernooien is alleen mogelijk indien je ingeschreven
staat voor de competitie van de KDO.
Bij twijfel zal er gecheckt worden of we met een KDO lid te maken hebben.
De kosten van het toernooi zal €5,- per persoon bedragen.
Indien de betaling niet is voldaan is er ook geen inschrijving.
Deze inkomsten zullen worden meegenomen naar de finaledag van de KDO.
Ieder KDO toernooi zal er in totaal €500,- prijzengeld beschikbaar zijn.
Finaledag van de KDO zal gehouden worden in café zaal St. Joris Heuvel 7 in
Veldhoven.
Uitkeren van prijzengeld is alleen mogelijk indien de winnaar een lijst tekent
dat hij of zij het prijzengeld in ontvangst heeft genomen. Prijswinnaars moeten
zijn of haar prijzengeld zelf in ontvangst nemen, als dit niet gebeurt vervalt het
prijzengeld.
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Speltype voor alle KDO toernooien is als volgt;
Er wordt gespeeld in een poule systeem. Zijn er meer dan 32 deelnemers
dan zal er een knock-out toernooi gespeeld worden. Dit bepaalt de
wedstrijdleiding. ( Dubbel knock-out te bepalen door wedstrijdleiding)
Speltype in de poule is 501 best of 5 , als de opkomst laag is, anders best of 3.
De nummers een en twee van elke poule gaan naar de winnaarsronde de
overige poule deelnemers gaan naar de verliezersronde.
Na het spelen van de poule wordt er knock-out gespeeld.
Alle 180-ers en hoge finishes worden door de spelers genoteerd en door de
wedstrijdleiding toegevoegd aan je persoonlijke statistieken.
De 16 beste heren worden geselecteerd voor de finaledag van de KDO.
Dames spelen mee bij de heren. De 8 beste dames zullen geselecteerd worden
voor de finale dag.
De winnaar en winnares van de finaledag zal een CLoD-ticket winnen. De
datum van de CLoD zal tijdig worden gecommuniceerd.
Vastgesteld prijzengeld
Winnaarsronde:
1e prijs
€150
e
2 prijs
€ 75
e
3 prijs
€ 50
e
3 prijs
€ 50

Verliezersronde:
1e prijs
€ 75
e
2 prijs
€ 50
e
3 prijs
€ 25
e
3 prijs
€ 25

Vastgesteld puntenaantal:
Winnaarsronde:
1e
40 punten
e
2
35 punten
e
e
3 /4
30 punten
e
e
5 /8
25 punten
e
e
9 /16
20 punten

Verliezersronde:
1e
15 punten
e
2
13 punten
e
e
3 /4
12 punten
e
e
5 /8
11 punten
e
e
9 / 16
10 punten

Alle deelnemers buiten het boven gesteld puntenaantal krijgen 1 punt voor
deelname.

Overige bepalingen
Voor aanvang van de wedstrijd zal er een bull gegooid worden,
degene die het dichtste bij de bull werpt mag starten met de wedstrijd. Degene
die als eerste wordt omgeroepen op het wedstrijdbriefje mag beginnen met
bullen.
Staat het gelijk dan mag degene beginnen die vooraf aan de wedstrijd de bull
gewonnen heeft.
Indien spelers gelijk eindigen in de poule telt als eerste de gewonnen
wedstrijden, dan het onderlinge resultaat en daarna het legsaldo.
Indien er meerdere spelers gelijk eindigen worden de resultaten van de overige
spelers weggestreept. Indien hierna nog een gelijke stand optreedt zullen de
gelijk geëindigde spelers 9 pijlen werpen. De hoogst genoteerde score na 9
pijlen wint.
Als een speler, na twee keer omgeroepen te zijn, niet komt opdagen verliest hij
of zij zijn of haar partij automatisch.
De winnaar draagt er zorg voor dat het wedstrijdbriefje met de juiste uitslag
wordt ingeleverd bij de wedstrijdtafel.
Wanneer een speler of speelster zijn of haar plicht verzaakt door niet te
schrijven, of zich onbetamelijk gedraagt richting de wedstrijdleiding of andere
spelers of speelsters, zal gediskwalificeerd worden voor verdere deelname aan
het toernooi. Daarnaast zal deze 0 punten ontvangen.
Bij meerder malen overtreden van de regels kan een speler of speelster voor
een bepaalde periode worden uitgesloten van deelname aan de overige
toernooien alsmede de finaledag van de KDO.
Op het volgende KDO toernooi zal een actuele stand liggen van de resultaten
tot dusver. Deze zullen ook op de site gepubliceerd worden.
Daar waarin dit regelement niet in voorziet beslist de wedstrijdleiding welke
zorg draagt voor het toernooi. Toernooileiding is aangesteld door het bestuur
van de KDO.
Klachten kunnen daarom alleen schriftelijk ingediend worden bij het bestuur
van de KDO.

