Jeugdreglementen Friese Darts Bond

Artikel 1
In de periode van september tot juni van het daaropvolgende jaar
wordt een reeks van tenminste vijf jeugd ranking toernooien
georganiseerd door de FDB in Friesland. Het primaire doel is de
dartsport bij de jeugd te promoten door middel van een toernooi cyclus. Aan de hand van de
behaalde ranking punten worden jeugdspelers geselecteerd voor deelname aan de Champions
League of Darts en de Jeugd Selectie Landelijke Competitie (FDB LaCo- jeugd).
Artikel 2
1. Om als locatie deel te nemen kan men zich aanmelden bij het bestuur van de FDB.
2. Jeugdtoernooien vinden bij voorkeur plaats in buurthuizen, dorpshuizen, wijkgebouwen of
vergelijkbare ruimtes.
3. In de ruimte waar gespeeld wordt mag door geen van de aanwezigen gerookt worden of alcohol
worden genuttigd.
4. De organisatie van een jeugdtoernooi valt onder de verantwoordelijkheid van de FDBjeugdofficial.
5. De locatie verzorgt de consumpties van de wedstrijdleiding.
6. De locatie hoeft geen toernooibijdrage te betalen.
Artikel 3
De FDB is aangesloten bij de NDB en daarom kunnen FDB jeugdleden deelnemen aan
NDB-activiteiten en gebruik maken van faciliteiten voor de jeugd zoals bijvoorbeeld
reiskostenvergoedingen. Men dient zich hierbij wel aan de voorgeschreven procedures te houden en
vooraf contact op te nemen met het FDB bestuur.
Artikel 4
1. De contributie voor jeugdleden wordt jaarlijks door de algemene vergadering vastgesteld.
2. De contributie is gelijk aan de contributie voor senioren wanneer het jeugdlid deelneemt aan de
dinsdagavondcompetitie.
3. De FDB kan besluiten om geen contributie te heffen aan jeugdleden die geen
dinsdagavondcompetitie spelen.
Rankingtoernooien
Artikel 5
1. De FDB-jeugddartscyclus kent drie (leeftijds)categorieën waarin gespeeld wordt.
Deze categorieën zijn onderverdeeld in:
Aspiranten: 8 t/m 13 jaar
Junioren 14 t/m 17 jaar
Meisjes 8 t/m 17 jaar
2. De leeftijd die iemand heeft op 1 september voorafgaand aan het lopend seizoen is
bepalend voor in welke categorie men gedurende de hele cyclus speelt.
3. Indien er minder dan 4 meisjes deelnemen aan een rankingtoernooi, spelen zij mee in de
leeftijdscategorieën van de aspiranten of junioren.
Artikel 6
1. Deelname aan de rankingtoernooien is uitsluitend mogelijk voor spelers die zich voor aanvang van
het toernooi aan de wedstrijdtafel hebben gemeld en het eventuele inschrijfgeld hebben betaald.
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2. Ieder FDB jeugdlid wat deelneemt aan een FDB jeugd ranking toernooi ontvangt één punt bij
inschrijving ongeacht het aantal winst/verliespartijen.
3. Per categorie geldt dat tot en met 32 deelnemers gespeeld wordt in poules, vanaf 32 deelnemers
wordt er knock-out gespeeld.
4. Bij een poulesysteem geldt na de poules het volgende systeem:
Aantal poules:
Aantal spelers door:
3
De nr. 1 en 2 van iedere poule + de twee beste nummers 3.
4
De nr. 1 en 2 van iedere poule.
5
De nr. 1 en 2 van iedere poule.
Na afronding van de poules wordt het toernooi vervolgd middels een knock-outsysteem.
Daar waar nodig wordt nog een voorronde gespeeld. De wedstrijdleiding bepaalt.
5. De nummers 1 tot en met 4 (prijswinnaars) ontvangen afhankelijk van de plaats waarop zij zijn
geëindigd extra ranking punten:
Nr. 1 6 punten
Nr. 2 4 punten
Nr’s 3 2 punten
6. Bij een knock-out systeem geldt:
Aantal 1e
2e
3e-4e
5e-8e
9e-16e 17e -32e 33e-64e
33-64
12
10
8
6
4
2
1
Artikel 7
1. De rankingkampioenen plaatsen zich rechtstreeks voor de Champions League of Darts, evenals de
winnaars van de Gesloten Friese jeugdkampioenschappen.
2. De nummer 2 van de ranking plaatst zich wanneer de ranking kampioen en kampioen Gesloten
Fries één en dezelfde persoon zijn.
Artikel 8
Voor hoogte dartsbord, maximum gewicht pijlen enz. gelden de regels conform het
wedstrijdreglement van de Nederlandse Darts Bond.
Artikel 9
1. De toernooidata, aanvangstijden en locaties worden via diverse kanalen, zoals bv de FDB-website,
nieuwsbrieven, directe mail, Facebook, Twitter bekend gemaakt.
2. De ranking cyclus bestaat uit minimaal 5 toernooien per seizoen plus de Friese
kampioenschappen.
3. Per cyclus verdient men een aantal rankingpunten.
4. Om voor rankingpunten op de eindranking van een cyclus in aanmerking te komen, dient men
jeugdlid te zijn van de FDB.
5. Het niet verschijnen voor een wedstrijd nadat men drie keer is omgeroepen tijdens een toernooi
wordt bestraft met verlies.
Artikel 10
1. Bij het spelen in poules wordt de poulesamenstelling per categorie door loting bepaald.
2. Het speltype wordt voorafgaand aan het toernooi door de wedstrijdleiding bekend gemaakt.
3. De wedstrijden worden omgeroepen door de wedstrijdleiding. De speler die het eerst
omgeroepen wordt haalt bij de wedstrijdtafel het wedstrijdbriefje op. Na afloop van de wedstrijd
brengt de winnaar het briefje terug.
4. De schrijvers bij de eerste ronde worden omgeroepen of er wordt vrijwillig geschreven. De
daaropvolgende ronden wordt geschreven door de verliezers van de voorafgaande partij op die
baan.
5. Door middel van een toss wordt bepaald wie een wedstrijd mag beginnen.
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Artikel 11
De FDB is niet aansprakelijk voor de gevolgen van handelingen welke worden uitgevoerd
door deelnemers of aanwezigen en/of waarbij de minderjarige betrokken is, tijdens en na
het uitoefenen van de rankingtoernooien georganiseerd door de FDB.
Artikel 12
In alle gevallen waarin deze artikelen niet voorzien, beslist de het bestuur van de FDB.
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