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REGLAMENT WDF VIRTUAL CUP DARTS CONNECT 2020 

 
Normes generals 
• Els esportistes han de tenir un compte de Dart Connect i un compte d’Skype que estigui 
connectat a l’adreça de correu electrònic que es proporciona als formularis de registre. 
• Les càmeres han de mostrar tota la diana en tot moment durant tot el partit. 
• Si es perd la connexió a Internet i no es pot tornar a connectar, la partida es reprendrà més 
endavant  en el punt en què es va perdre la connexió, i en el mateix torn i puntuació. Si es 
produeix aquest problema, poseu-vos en contacte amb el vostre manager que contactarà 
amb Maatt Stoner. 
• El WDF es reserva el dret d’eliminar qualsevol jugador del torneig que es consideri 
no haver-se comportat de manera correcta i adequada. 
• Els partits només es poden reproduir en streaming a USA Dart Productions 
• Països amb pàgines oficials de YouTube o Facebook que vulguin transmetre els partits del 
round robin poden fer-ho, però absolutament cap transmissió de tercers. 
 
Regles generals de joc 
• Tots els partits es jugaran 501 sortida directa i acabat en doble o doble diana. 
• Els dards no s’han de retirar de la diana fins que es registri la puntuació i s’anunciï 
verbalment. 
• Les coincidències s’iniciaran seguint el procediment següent: 
  o Cada partit ha de començar amb els dos jugadors centrant a diana. 
  o La persona a la part superior del partit llançarà primer pel diana. 
  o Hi ha d’haver un guanyador clar: doble diana, 25 o fora són les opcions vàlides. 
  o Si hi ha empat, els dos jugadors tornen a llançar, però en ordre invers. 
  o Tots els dards s’han de retirar després de cada llançament. 
  o El guanyador del llançament al diana tindrà l’opció de llançar primer o 
el segon al primer joc i, després, tots els alternats. 
 
Fase de grups / Group Stages 
• Tots els partits de grup s'han de completar abans del 21-OCT-2020 
Es demana als directius i jugadors que treballin junts per acabar abans d’aquesta data 
• Tots els esportistes d’un grup jugaran entre ells una vegada, inclòs el seu compatriota. 
• Tots els partits de grup seran els millors de 5 partits 
• Els quatre primers classificats de cada grup passaran a la fase final a ko directe. 
Els empats es trencaran per diferència de legs i després el resultat del partit de cara a cara 
 
Fase final / Knockout Stages 
• Es demanarà als esportistes que completin els partits eliminatoris dins dels tres dies 
posteriors a l’anunci del partit / quadrant i la seva notificació de recepció. 
• Els partits eliminatoris seran: 
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Last 32 best of 7 legs  
Last 16 best of 7 legs 
Quarterfinals best of 7 legs  
Semi-finals best of 9 legs  
Final best of 11 legs 
 
Assignació de punts 
Els punts de la fase de grups s’atorgaran de la següent manera: 
• Els guanyadors del grup obtindran cinc (5) punts. 
• Els subcampions de grup de cada grup rebran tres (3) punts. 
• Els tercers classificats del grup rebran dos (2) punts. 
• Els quarts classificats del grup rebran un (1) punt. 
 
Punts de bonificació de la fase de grups 
• Es concedirà un punt de bonificació per guanyar un partit, fins a un màxim de nou punts de 
bonus. 
 
 
Punts de la fase final 
1st place = 28 points 
2nd place = 21 points 
Joint 3rd = 15 points 
Joint 5th = 10 points 
Joint 9th = 6 points 
Joint 17th = 3 points 
 
 
El país que aconsegueixi el total més alt de punts serà coronat per la Copa Virtual WDF 
Campions. En cas d'empat per al primer lloc, aquests països seran declarats  
Campions de la WDF Virtual CUP. 
 
La WDF es reserva el dret de modificar i/o sancionar als participants. 


