
Rijnmond Darts Ranking reglement. 
 
1. Rijnmond Darts organiseert elk seizoen een toernooicyclus, te noemen de Rijnmond Darts 

Ranking. Op basis van deze ranking kan men zich op de selectielijst voor de selectieteams 
spelen, hiervoor tellen dan de beste vier resultaten behaald op de Rijnmond Darts ranking 
toernooien. Men dient hiervoor ook aan minimaal 4 Rijnmond Darts ranking toernooien te 
hebben deelgenomen. 
 

2. De ranking toernooien van Rijnmond Darts zijn Open toernooien, d.w.z. dat er ook niet 
Rijnmond Darts leden aan deel mogen nemen. Elke ingeschreven deelnemer dient zich wel te 
houden aan de Rijnmond Darts reglementen. Deelnemers die geen lid zijn van Rijnmond Darts 
worden echter geen punten voor de Rijnmond Darts ranking toegekend. 
 

3. De ranking toernooien zullen op verschillende locaties in het Rijnmond Darts gebied worden 
gehouden waarbij er wordt gekozen voor locaties met 6 of meer speelbanen die voldoen aan 
het speelgelegenheden reglement. 
 

4. De speellokalen dragen zorg voor alle materialen die noodzakelijk zijn voor een vlotte 
doorgang van het toernooi (borden, schrijfborden, stiften, borstels of doeken, geluid, reserve 
spullen). 
 

5. De dames en heren spelen een gescheiden ranking, doch wel op dezelfde dag en in dezelfde 
speellocatie. 
Tot 40 heren en 8 dames zal er in poules gestart worden waarna het toernooi in een verliezer- 
en winnaars- ronde zal worden afgespeeld. 
 

6. Indien er een Champions League of Darts (CLoD) wordt georganiseerd, plaatsen de nummers 
1 van de dames en heren ranking zich daarvoor. 
 

7. Het inschrijfgeld voor komend seizoen is bepaald op € 6,- en het volledige inschrijfgeld zal 
worden uitgekeerd als prijzengeld. 
 

8. De inschrijving voor deze toernooien is tot 12.45 uur, zorg dat je op tijd bent. De toernooien 
zullen om 13.00 uur aanvangen. 
 
De bovenste drie dames en heren van de ranking eindstand ontvangen aan het eind van het 
seizoen een geldprijs. Voor de ranking stand tellen alle toernooien en is er dus geen minimum. 
 
Heren: Dames: 
 
1e   € 400,- 1e € 200,- 
 
2e € 200,- 2e € 100,- 
 
3e € 100,- 3e €  50,- 
 
 
 

10. Gedragsregels 
 

10.1 Indien de wedstrijdleiding van oordeel is dat een speler (ster) aanstoot geeft of niet in staat 
blijkt te zijn de dartssport op een fatsoenlijke en veilige wijze te beoefenen of zich misdraagt, 
dat ter beoordeling van de wedstrijdleiding, dan zal die speler (ster) daar door de 
wedstrijdleiding op worden aangesproken, en kan hij of zij van verdere deelname van het 
toernooi en/of toekomstige toernooien worden geschorst. 
 

10.2 Roken, eten en drinken door spelers en schrijvers is verboden tijdens de wedstrijd 



11. Slotbepaling 
 

11.1 De Toernooileiding is aangesteld door het bestuur en heeft de absolute leiding. Bij geschillen is 
de uitspraak van de toernooileiding bindend. 
 

11.2 Klachten over de toernooivoortgang en toernooileiding kunnen alleen schriftelijk bij het 
Rijnmond Darts bestuur ingediend worden. Ook klachten van de toernooileiding wat betreft 
spelers e.d. kunnen alleen schriftelijk worden ingediend. 
 

11.3 Klachten die anders dan schriftelijk bij het Rijnmond Darts bestuur binnen komen worden niet 
ontvankelijk verklaard en daarom niet in behandeling genomen 
 

11.4 Indien er door Rijnmond Darts een “eindtoernooi” georganiseerd wordt staat de inschrijving 
hiervoor alleen open voor Rijnmond Darts leden. Op een “eindtoernooi” zullen ook geen 
punten voor de Ranking te verdienen zijn. 
 

12. Puntentelling: 
  

Heren: 

W.R.   1e 2e 3~4 5~8 9~16 17~32 33~64 

Deelname t/m 32 16 12 9 6 3     

  t/m 64 19 15 12 9 6 3   

  t/m 128 22 18 15 12 9 6 3 

V.R. t/m 32 7 5 3 2 1     

  t/m 64 8 6 4 3 2 1   

  t/m 128 9 7 5 4 3 2 1 

Dames: 

W.R.   1e 2e 3~4 5~8 9~16 17~32 33~64 

Deelname t/m 8 9 6 3         

  t/m 16 12 9 6 3       

  t/m 32 15 12 9 6 3     

  t/m 64 18 15 12 9 6 3   

V.R.   1e 2e 3~4 5~8 9~16 17~32 33~64 

Deelname t/m 8 5 3 1         

  t/m 16 6 4 2 1       

  t/m 32 7 5 3 2 1     

  t/m 64 8 6 4 3 2 1   

 
 Mocht de deelname de 128 heren of de 64 dames te boven gaan stijgt het aantal ranking punten recht 
evenredig. 


