Hierin staan de basis regels die
gelden op de toernooien waarbij
Dart Stichting Brutus de organisatie
heeft. Alles wat hier niet in staat
beslist de betreffende
wedstrijdleiding.

Basis
regelement

Inhoudsopgave Toernooireglement
Bladzijde 1 Bestuur en Vrijwilligers
Bladzijde 2 Wedstrijdreglement
Bladzijde 3 Dartbanen
Bladzijde 4 Prijzen en Prijsuitreiking
Bladzijde 5 Wangedrag en Schorsingen
Bladzijde 6 Overige
Bestuur
Het bestuur van stichting Brutus ( notarieel vastgelegd ) bestaat uit de volgende personen :
Voorzitter – Sven Drost
Penningmeester – Wim Huijzer
Secretaris – Ton Drost
Vrijwilligers
Walter Verschoor
Marco van Beek
Johan Onstenk
Frank v Dortmont
Sander v Ooijen
Sander v Dongen
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Inschrijven voor toernooien
-

-

-

Inschrijven voor toernooien kan bij voorkeur via onze website : www.stichtingbrutus.nl
Inschrijven kan ook eventueel via een inschrijflijst aanwezig op de wedstrijdtafel.
De derde mogelijkheid om in te schrijven is het mondeling of via facebook doorgeven aan 1
van de bestuursleden, al geniet dit niet onze voorkeur i.v.m het makkelijk kunnen vergeten.
Als het maximaal aantal deelnemers voor een toernooi is bereikt behouden wij ons het recht
voor om een reservelijst te hanteren, via onze mail kunnen wij zien in welke volgorde de
inschrijvingen voor op de reservelijst binnen komen.
Op de wedstrijddag inschrijven / aanmelden voor een toernooi kan tot uiterlijk een half uur
voor het toernooi werkelijk begint.
Deelnemers die zich niet een half uur voor werkelijke aanvang van een toernooi hebben
ingeschreven / aangemeld en die tevens niet hebben laten weten dat ze door een goede reden
wat later zijn, worden van de deelnemerslijst gehaald.
Deelnemers worden niet gebeld door de betreffende wedstrijdleiding waar ze blijven, het is de
verantwoordelijkheid van de deelnemer zelf om zich aan te melden en/of af te melden. Dit kan
door middel van Whatsapp of via de mail.

Wedstrijdleiding
-

De wedstrijdleiding heeft vanaf het inschrijven/aanmelden tot en met de prijsuitreiking de
leiding over het toernooi.
Bij een eventuele discussie betreffende het toernooi zal de wedstrijdleiding beslissen wat er
dient te gebeuren en die beslissing is dan ook bindend.
Iedere deelnemer is gelijk en heeft evenveel rechten cq plichten als een andere deelnemer
ongeacht status.
De wedstrijdleiding is niet verantwoordelijk voor gebreken aan het pand waar het toernooi
wordt gehouden ( airco, scheve vloer, prijzen drank en eten enz. ). Wel zal de wedstrijdleiding
overleggen met de betreffende uitbater , vooraf en tijdens een toernooi om het voor de
deelnemers zo comfortabel mogelijk te maken om deel te nemen.

Poules en Knock-out
-

Onze toernooien beginnen meestal met poules, waarbij wordt gekeken naar het aantal
beschikbare banen en het aantal aanwezige deelnemers.
Het format dat wordt gespeeld in de poules wordt bepaald door de betreffende
wedstrijdleiding op een toernooi. ( b.o. 3 / b.o. 5 enz )
In de poules worden de schrijvers aangewezen, bij het niet kunnen schrijven / tellen zorgt de
betreffende deelnemer zelf voor een vervangende schrijver.
In de poules wordt eerst gekeken naar het aantal gewonnen partijen, daarna het legsaldo, dan
naar onderling resultaat en is er dan nog geen beslissing volgt een barrage: 701 b.o. 1
Iedere deelnemer gaat vanuit de poules door naar de knock-out fase, waarbij in de 1e ronde
vaak schrijvers worden aangewezen.
Meestal hanteren wij daarna de regel (in de k.o. fase ) : de verliezer schrijft de volgende partij,
de betreffende wedstrijdleiding bepaald dat tijdens het toernooi.
Bij het weigeren om een wedstrijd te gooien word u direct uit het toernooi gehaald. Wij
wensen geen onsportief gedrag
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Dartbanen
-

De borden op de dartbanen zijn goedgekeurd door de wedstrijdleiding, mocht er tijdens het
toernooi iets voorvallen met het bord dan zorgt de wedstrijdleiding voor een oplossing.
We zorgen voor goede kwaliteit stiften bij de banen, van een deelnemer wordt gevraagd om
de dop na het schrijven op de stift te doen en de betreffende stift bij de baan te laten liggen.
Als de verlichting tijdens een partij kapot gaat dan wordt deze door de wedstrijdleiding
vervangen of de baan wordt uit het toernooi gehaald.
Schade aan de dartbanen / andere benodigdheden van dartbanen, veroorzaakt door
deelnemers of andere aanwezigen, worden altijd verhaald op de veroorzaker van de schade.
Deze zal dan ook de kosten van de schade moeten vergoeden.
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Prijzen en Prijsuitreiking
-

-

-

Bij de meeste toernooien geld inschrijfgeld is prijzengeld , bij eventueel sponsorgeld gelden
andere voorwaarden die worden beslist door de desbetreffende wedstrijdleiding. Ook bestaat
er de mogelijkheid dat het sponsorgeld voor het toernooi al kenbaar wordt gemaakt.
Tijdens een toernooi wordt kenbaar gemaakt hoeveel prijzen er zijn voor zowel de winnaars –
als verliezersronde.
Bij de finaledagen van een Tour is het prijzengeld al vastgesteld en wordt van tevoren
verdeeld.
De hoogte van het totale prijzengeld op de finaledag wordt bepaald door het bestuur.
Bij onze toernooien hoeft een deelnemer niet te wachten tot de prijsuitreiking om de
gewonnen prijs te kunnen innen, echter gaat een deelnemer die recht heeft op een prijs naar
huis zonder zijn prijs te innen, vervalt het recht op prijzengeld.
Wanneer tijdens een toernooi , eerder dan de prijsuitreiking , een deelnemer zijn prijs kan
komen innen bepaald de desbetreffende wedstrijdleiding.
Dart Stichting Brutus maakt altijd foto’s van de winnaars. Wij gaan vanuit dat u hier
toestemming voor geeft voor plaatsing op social media. Zo niet wilt u daar dan melding van
maken bij de wedstrijdleiding.
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Wangedrag en Schorsingen
-

-

-

-

-

Onder wangedrag verstaan wij : schelden, bedreigen, diefstal, poging tot fysiek geweld of
daadwerkelijk fysiek geweld naar wedstrijdleiding, schrijvers, tegenstanders en alle overige
aanwezigen op een desbetreffend toernooi. Ook schelden of bedreigingen via mail, social
media of telefonisch naar alle medewerkers / vrijwilligers van Dart Stichting Brutus valt hier
ook onder.
De aanwezige wedstrijdleiding bepaald de ernst van de situatie en bespreekt daarna het
incident met de overige bestuursleden al dan niet aanwezig. Daaruit voort vloeiend volgt er
een passende straf die ligt tussen minimaal 3 maanden en maximaal levenslange verbanning
van toernooien georganiseerd door stichting Brutus.
De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor deelnemers of aanwezigen meteen van een
desbetreffend toernooi weg te sturen indien diegene de reglementen niet naleeft , het
toernooi ernstig verstoord en/of eigendommen van het complex cq pand beschadigd ( dit gaat
dan vaak in overleg met de uitbater van een complex of pand )
Vroegtijdig vertrek van een toernooi om een goede reden kan, maar wel altijd in overleg met
de wedstrijdleiding zodat die op de hoogte is. Op vroegtijdig vertrek zonder overleg met de
wedstrijdleiding volgt een schorsing eveneens van minimaal de eerstvolgende 3 maanden.
Bij diefstal, vernieling, en/of fysiek geweld zal in overleg met de uitbater bij de politie aangifte
gedaan kunnen worden.

Niet Schrijven
-

Wij (Darts Stichting Brutus ) gaan er vanuit dat iedereen aan zijn schrijfplicht voldoet. Helaas
komt het nog voor dat het niet altijd gebeurd.
o In de poule-fase zijn de schrijvers aangewezen. De eerste wedstrijden in de Knock-out
fase zijn de schrijvers ook aangewezen. Daarna schrijft de verliezer. Dit ben je
verplicht, doe je dat niet dan volgt een schorsing.
o Wij hanteren dit regelement voor het bewust niet schrijven en geen andere schrijver
regelen tijdens een toernooi.
o Het regelen van een andere schrijver mag, maar je blijft zelf verantwoordelijk voor het
(niet) schrijven. Overleg altijd met de wedstrijdleiding.

-

1e keer niet schrijven = 1 maand schorsing
2e keer niet schrijven = 6 maanden schorsing
3e keer niet schrijven = levenslange schoring
o
o
o

-

Waarom 1 maand : Moedwillig niet schrijven uit frustratie/emotie is onsportief gedrag
en dat tolereren wij niet.
Waarom 6 maanden: Je weet zelf dat je op scherp staat. Neem de
verantwoordelijkheid dan
Waarom levenslang: Als je na 3x nog niet snapt dat je moet schrijven dan kan je van
ons betreft beter thuisblijven.

Doe je sportieve plicht en schrijf je partij. Zelf wil je ook een schrijver bij je wedstrijd.
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Overige
-

Voor vermissing en of schade aan eigendommen van alle aanwezigen op een toernooi van Dart
Stichting Brutus geld dat de wedstrijdleiding c.q. bestuur c.q. vrijwilligers niet verantwoordelijk
zijn.

-

Voetbal shirts zijn niet toegestaan op onze toernooien. Nationaal elftal is wel toegestaan.
o 1e keer zal het met een waarschuwing worden afgedaan.
o 2e keer zullen we echt gaan verzoeken iets anders aan te doen voor het toernooi
begint anders volgt uitsluiting van deelname.

-

Voor alle overige gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding c.q.
bestuur van Dart Stichting Brutus al dan niet in overleg met de uitbater van een complex c.q.
pand of overige bevoegden.
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