Bekerronde Reglement
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Algemene bepalingen
Ieder jaar organiseert Rijnmond Darts een bekerronde competitie, genaamd de Rijnmond Darts
Cup. De halve finales en de finale van de winnaars ronde worden gespeeld in Café “van ouds”
Havenzicht (sponsor Rijnmond Darts Cup) en die van de verliezers ronde worden gehouden in Café
Vogelaar (sponsor vr) zolang deze actief sponseren.
Voorts gelden alle spelregels en reglementen van Rijnmond Darts.
Er wordt gespeeld met winnaars en verliezersronde.
Een bekerwedstrijd moet op de geplande speeldag worden gespeeld, verzetten is alleen mogelijk
als er in dezelfde geplande week competitie wordt gespeeld.
Een team dat niet aan de bekercompetitie wenst deel te nemen dient dit op het
inschrijfformulier aan te geven.
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Deelname
Aan deze bekerronde competitie nemen uitsluitend bij Rijnmond Darts geregistreerde teams deel.
De inschrijving is een gevolg van aanmelding voor de officiële wintercompetitie.
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Loting van de bekerronde
Alle deelnemende teams worden geplaatst in een sheet van 32,64 of 128 (256). In de 1e ronde
kunnen er bye’s ontstaan daarna niet meer (tenzij er een opgave of uitsluiting volgt). Een verliezend
team uit de 1e ronde (de eerst gespeelde wedstrijd) gaat naar de verliezersronde, de winnaar naar
de winnaarsronde. Als een team een bye heeft in de 1e ronde wordt dit zodoende de 2e ronde.
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Wedstrijdformulieren
Alleen de door Rijnmond Darts uitgegeven wedstrijdformulieren “Bekerronde” mogen worden
gebruikt.
Beide captains moeten voor aanvang van de wedstrijd de nummers en de namen van de spelers
correct en leesbaar op het wedstrijdformulier invullen.
Aan het einde van de wedstrijd wordt het volledig ingevulde wedstrijdformulier door beide captains
ondertekend.
De wedstrijdresultaten moeten binnen 7 dagen na de in het wedstrijdschema vermelde speeldatum
op de website zijn ingevoerd en door de tegenstander zijn bevestigd. In gebreke blijvende teams
worden uit de beker genomen waardoor alle individueel behaalde scores komen te
vervallen.. Tegen deze maatregel is geen verweer mogelijk.
De papieren wedstrijdformulieren worden gedurende het seizoen door de captain bewaard.
Op het wedstrijdformulier is ruimte beschikbaar voor het invullen van op- en aanmerkingen. Indien
men het niet eens is met de ingevoerde uitslag of er op- of aanmerkingen zijn moet het formulier
naar Ger Verroen, Rondolaan 23, 3089 PL Rotterdam, worden gestuurd of als bijlage gemaild naar:
ranking@rijnmonddarts.nl
Een wedstrijd wordt begonnen door het uitspelende team, zij beginnen de oneven partijen en dus
ook de teamronde.
Een bekerwedstrijd wordt gewoon uitgespeeld ook al staat het 5-0. Dit geld zowel voor het
winnende als het verliezende team.
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Speltypen
Er wordt volgens onderstaande spelschema gespeeld
4 x single
501 best of 5
4 x koppel
701 best of 5
Teamronde
1001 best of 1
Tijdens de halve finale en de finale wordt volgens onderstaand schema gespeeld
4 x single
501 best of 7
4 x koppel
701 best of 5
Teamronde
1001 best of 1

Algemene mededelingen betreffende de Rijnmond Darts CUP (de beker):
Er doen dit seizoen 83 teams mee in de bekercompetitie. Alle teams worden in de eerste ronde geloot. De
winnaars gaan naar de winnaarsronde en de verliezende teams gaan naar de verliezersronde. Als een
team in de eerste ronde een bye heeft gehad kunnen zij als ze verliezen in de tweede ronde alsnog naar de
verliezersronde. Alle bekerwedstrijden staan gepland in vrije weken.
De weken dat de bekerrondes gespeeld worden zijn:
1e ronde
2e ronde
3e ronde
4e ronde
Kwartfinale

In de week van maandag 17 oktober t/m vrijdag 21 oktober 2016 (week 42)
Door naar de laatste 64. De loting wordt gedaan tijdens de Havenzicht ranking op
2 oktober
In de week van maandag 28 november t/m vrijdag 02 december 2016 (week 48)
Door naar de laatste 32. De loting wordt gedaan tijdens de Havenzicht ranking op
13 november
In de week van maandag 02 januari t/m vrijdag 06 januari 2017 (week 01)
Door naar de laatste 16. De loting wordt gedaan tijdens de Havenzicht ranking op
11 december
In de week van maandag 30 januari t/m vrijdag 03 februari 2017 (week 05)
Door naar de laatste 8. De loting wordt gedaan tijdens de havenzicht ranking de datum
wordt bekend gemaakt op de site
In de week van maandag 27 februari t/m vrijdag 03 maart 2017 (week 09)
Door naar de laatste 4. De loting wordt gedaan tijdens de Havenzicht ranking de datum
wordt bekend gemaakt op de site

Halve finale

Voor de verliezersronde worden deze gespeeld op en in Café Vogelaar te Capelle a/d
IJssel. Voor de winnaarsronde zijn deze op woensdag 12 april en donderdag 13 april
2017 in Café “Van Ouds” Havenzicht te Ridderkerk (week 15). De loting van deze
wedstrijden worden gedaan tijden de Havenzicht ranking de datum wordt bekend
gemaakt op de site. De winnaars naar de finale.

FINALE

De finale worden in overleg met de captains gespeeld in de week van maandag 01 mei
t/m donderdag 04 mei 2017 (week 18). De finale van verliezersronde wordt gespeeld in
Café Vogelaar te Capelle a/d IJssel en de finale van de winnaarsronde in Café “Van
Ouds” Havenzicht te Ridderkerk.

