1. COVIDarts Competitie
-

-

De COVIDarts Competitie is een alternatief op de uitgestelde DBBR competitie.
De organisatie is in handen van De Katwijkse Dartvereniging i.s.m. Jeffrey van
Vaneveld. De COVIDarts Competitie staat volledig los van de DBBR.
In eerste instantie wordt in de periode van september tot en met december de
COVIDarts Competitie gespeeld. Bij een langere uitstelling van de DBBR competitie zal
er mogelijk een verlenging komen van de COVIDarts Competitie.
Dit reglement zal gelden tot en met december.

2. Teams
-

-

Een team moet uit minimaal drie spelers bestaan. Een maximum is er niet.
Elk team moet één persoon aanwijzen als captain. De captain is verantwoordelijk voor
het team en zal ook als contactpersoon fungeren.
Elk team is volledig vrij in het bedenken van een teamnaam. Hou het bij het verzinnen
van deze teamnamen wel leuk voor iedereen, want anders zal het geweigerd worden.
Het overstappen naar een ander team is niet meer mogelijk nadat de eerste speelronde
van de COVIDarts Competitie is gespeeld. Gedurende het seizoen is het wel mogelijk
om spelers aan een team toe te voegen die nog geen team hebben.
Als een speler niet meer wenst bij een team te horen, is het voor die speler niet mogelijk
om zich nog voor een ander team in te schrijven.

3. Wedstrijden
-

-

-

-

-

Een wedstrijd bestaat uit negen single partijen. De eerste partij wordt aangevangen rond
20:30.
Het is niet mogelijk om koppel- of team partijen te spelen.
Elk team zal bij een wedstrijd minimaal drie spelers nodig hebben. Daarbij mag er
maximaal maar één wissel gebruikt worden. Overige spelers en supporters mogen NIET
aanwezig zijn.
Het uitteam zal de oneven partijen starten. Er wordt dus niet gebulled voor aanvang van
elke partij.
Voor aanvang van de wedstrijd wordt de opstelling van de eerste drie partijen gemaakt.
Aan de hand van de opstelling van de eerste drie partijen worden ook de resterende
partijen ingevuld volgens een vastgezette volgorde.
Na afloop van de eerste drie partijen kan elk team een wisselspeler laten invallen. Deze
wisselspeler vervangt dus ook de positie van de resterende partijen van de speler die uit
de wedstrijd wordt gehaald. Een speler die uit de wedstrijd is gewisseld, mag niet in de
wedstrijd teruggebracht worden.
Elk gewonnen partij levert het team een punt op.
De wedstrijden zullen een flexibel spelformat hebben. Op de wedstrijdformulieren zal er
per drie partijen een adviserend spelformat zijn, maar daarnaast worden er dus ook
alternatieven aangeboden. Voor aanvang van de wedstrijd dienen beide captains
overeenstemming te bereiken over het gewenste spelformat. Zonder overeenstemming
zal het adviserende spelformat leidend zijn.
Op de wedstrijdformulieren worden alle 180’ers en 100+ finishes genoteerd.
Na afloop van de wedstrijd worden door beide teams de formulieren ondertekend. Beide
teams zullen de uitslag door moeten geven via de website van de Katwijkse
Dartvereniging

4. Invallers, uitstellen en afwezigheid
-

-

-

-

Invallers van andere teams of zonder team zijn drie keer per seizoen toegestaan.
Uitzondering hierop zijn de laatste twee speelrondes, waar invallers van andere teams of
zonder team niet zijn toegestaan.
Gebeurt het dat een team niet drie man op de been krijgt voor een wedstrijd, dan
worden de afwezige plekken blanco ingevuld. Zodra er een partij aan de beurt is waar
een plek nog blanco is, dan wordt deze partij automatisch gewonnen door het team die
wel een speler heeft.
Als een speler later op de avond aanwezig is, dan mogen de blanco plekken die nog niet
aan de beurt zijn geweest ingevuld worden met de naam van deze speler.
Wedstrijden kunnen ook uitgesteld of verplaatst worden. In het speelschema zijn een
aantal vrije weken waarvoor dit gebruikt kan worden. Daarnaast is het ook mogelijk om
het naar andere weken te verplaatsen, maar pleeg hiervoor wel altijd overleg met de
speellocatie.
Als een team afwezig is, zal het de wedstrijd reglementair verliezen. Het andere team zal
deze wedstrijd winnen met het gemiddelde aantal punten aan het eind van het seizoen,
dat omhoog wordt afgerond met daarbij nog een punt erbij opgeteld. Het maximum is
negen. Het afwezige team ontvangt geen punten.

5. Competitie
-

-

De COVIDarts Competitie wordt gespeeld in meerdere divisies. Deze divisies worden
ingedeeld op niveau.
Zodra alle wedstrijden van de COVIDarts Competitie gespeeld zijn, zal elke divisie zijn
eigen finaleronde krijgen. Hiervoor plaatst de top-4 van elke divisie zich. Nadere
informatie hierover volgt.
Elk gewonnen punt in alle wedstrijden zullen tellen als punt voor in de stand.
Als twee of meerdere teams gelijk staan in de stand, wordt eerst gekeken naar het
aantal winstpartijen die een team heeft. Als dit ook geen uitsluitsel biedt, dan wordt er
gekeken naar het onderling resultaat.

