
REGLEMENT D.S.W.N. BEKER 2018-2019  
 
 
Algemeen 
Op deze bekercompetitie is het wedstrijdreglement van september 2018 van toepassing. 
 
Teambeheer 
Voor de bekercompetitie maakt D.S.W.N. gebruik van het programma Teambeheer dat te vinden is op 
www.dswn.nl onder Competitie. Hier zullen tevens de lotingen te vinden zijn. De wedstrijdresultaten moeten 
binnen 7 dagen na de in de loting vermelde speeldatum op de website zijn ingevoerd en door de tegenstander zijn 
bevestigd. Bij het niet tijdig bevestigen is de ingevulde uitslag bindend. 
 
Programma 
1e ronde: 15 tot en met 19 oktober 2018 
2e ronde: 3 tot en met 7 december 2018 
3e ronde: 28 januari tot en met 1 februari 2019 (alléén B-beker) 
4e ronde: 22 april tot en met 26 april 2019 
Finaledag: 26 mei 2019 (laatste 16) 
 
Teams die zonder afmelding niet aanwezig zijn op de finaledag worden het eerstvolgende seizoen uitgesloten van 
deelname aan de bekercompetitie. 
 
Speltype 
Het speltype voor de A - bekercompetitie is: 
4 maal single 501 beste van 5  open start  dubbel einde 
4 maal koppel 501 beste van 5 open start  dubbel einde    
1 maal teamgame 701               open start  dubbel einde 
 
Het speltype voor de B - bekercompetitie is: 
4 maal single 501 beste van 3  open start  dubbel einde 
4 maal koppel tac-tics    
1 maal teamgame 701               open start  dubbel einde 
 
Speeldatum 
Gespeeld zal worden op de thuisavond van het thuisspelende team. 
 
Alléén in de volgende gevallen kan van de vastgestelde datum worden afgeweken: 
1. Als er meer teams tegelijk thuis spelen dan er dartbanen beschikbaar zijn.  
    Er wordt namelijk geen synchronisatie naar speelgelegenheden toegepast in de bekercompetitie.               
2. Als één of meerdere spelers/speelsters verplichtingen hebben ten aanzien van de vertegenwoordigende  
    selecties van de NDB. 
3. Indien er, te bepalen door het bestuur, sprake is van overmacht. 
4. Als beide captains in onderling overleg een nieuwe datum vaststellen. 
Als in geval van 1., 2. of 3. de captains er onderling niet uitkomen stelt de competitieleider een datum vast. 
 
Verzetten van een wedstrijd binnen de vastgestelde speelweek dient van te voren te worden gemeld. Voor het 
verzetten van een wedstrijd naar een datum buiten de vastgestelde speelweek moet toestemming worden gevraagd aan 
de competitieleider. Dit kan door een e-mail te sturen naar competitie@dswn.nl. 
 
Speelgelegenheden 
Op www.dswn.nl onder Organisatie bij Speelgelegenheden vindt u alle informatie. 


