
 

Wijzigingen DBBR Competitie seizoen 2015 -2016 

 

M.i.v dit seizoen wordt er in de DBBR competitie om 9 punten  gespeeld.  Dit houdt in dat de 

speltypes in alle divisies zijn gewijzigd. 

Speltypes 2015 -2016:  

Eredivisie:  1 x Round Robin (b.o 9) – 4 x Single 501 (b.o 7) – 4 x koppel  701 (b.o 5) 

Eerste Divisie:  1 x Round Robin (b.o 9) - 4 x Single 501 (b.o 5) – 4 x koppel  701 (b.o 5) 

Tweede divisie:  4 x Single 501 (b.o 5) – 4 x koppel  501 (b.o 5) – Teamgame  1001 (1 leg) 

Derde divisie:  4 x Single 501 (b.o 5) – 4 x koppel Tac Tics – Teamgame  1001 (1 leg) 

Vierde divisie:  4 x Single 501 (b.o 5) – 4 x koppel  Tac Tics – Teamgame  1001 (1 leg) 

Uitslagen invoeren/bevestigen binnen 3 dagen: 

Na een gespeeld wedstrijd heeft een (reserve) Captain 3 dagen de tijd om de uitslag in te voeren dan 

wel te bevestigen, zo niet dan worden er twee strafpunten toegekend die niet meer worden 

teruggedraaid. Uitzonderingen zijn via het Wedstrijdsecretariaat uitgestelde wedstrijden. 

DBBR Infoavond 

Er is geen aparte captainsavond meer, wel is er op vrijdag 11 september a.s een DBBR Infoavond 

i.s.m Stichting Regiodarts. Op die avond kunnen de medewerkers van de DBBR en Stichting 

Regiodarts al jullie vragen i.v.m de competitie en overige zaken van de DBBR en Stichting Regiodarts 

beantwoorden.  Op deze avond wordt ook gespeeld om de DBBR Supercup met vooraf een 

jeugdwedstrijd. Locatie Cafe van der Geest – Zeestraat 7A – Noorwijkerhout. Aanvang 19.00 uur. 

Wedstrijdformulieren zijn uit te printen via onze website dbbr.nl. Op sommige lokaties (o.a bij het 

DBBR bondsgebouw de Leidse Dart Vereniging) zijn nog (oude) wedstrijdformulieren op voorraad. 

M.i.v dit seizoen is er ook een beker/prijs voor de beste speler per divisie. Hiervoor wordt gekeken 

naar de single resultaten in de reguliere competitie. (aantal gewonnen partijen,  gemiddelde enz). 

De speelschema’s voor dit seizoen vind je door op dbbr.nl in het Competitiemenu (helemaal 

linksboven) op de divisie te klikken en dan te klikken op Speelschema. 

Heb je nog vragen?   Het wedstrijdsecretariaat is bereikbaar via het contactformulier op dbbr.nl of 

Telefoonnummer: 06-21837647 (Bij geen gehoor: 0252-376305). 

  

 


