
PROFESSIONAL DARTS CORPORATION 
 

TOERNOOIREGELS 2021 
 

1. Deelname 
 
1.1 Alle spelers moeten lid zijn van de Professional Darts Players Association (PDPA) om een plaats te 

krijgen in de Professional Darts Corporation (PDC) Order of Merit. Lidmaatschap betekent het 
hebben van een erelidmaatschap, of het vallen onder een van de onderstaande categorieën: 
 

(i) Een Volledig-Lid wordt gedefinieerd als een speler die lid van de PDPA is en houder is van een 
PDC Tourkaart of een speler die zich heeft gekwalificeerd voor een toernooi vermeld in 1.2; of 
kan een niet-spelend Volledig lid zijn zoals een bestuurslid of een erelid van de PDPA. 
 

(ii) Een Partner-Lid wordt gedefinieerd als een speler die lid is van de PDPA, maar geen Tourkaart 
heeft (bijvoorbeeld een speler die een poging heeft gedaan een Tourkaart via de Q-School te 
winnen of een speler die deelneemt aan een Secundaire Tour). 
 

(iii) Een Daglid wordt gedefinieerd als een niet-Brits staatsburger die een toeslag op zijn 
inschrijfgeld betaalt voor relevante kwalificatietoernooien voor de EuroTour Toernooien. 
 

(iv) Een Lid van de Secundaire Tour wordt gedefinieerd als een speler die alleen kan spelen in 
Challenge- of Development Tour Toernooien. Voor alle duidelijkheid: hij mag niet in 
kwalificatiewedstrijden voor Premier of ProTour Toernooien spelen tenzij dit elders in deze 
regels wel is toegestaan. 

 
1.2 Alle spelers die deelnemen aan de volgende toernooien moeten volledig lid van de PDPA zijn: World 

Championship (exclusief PDPA Partner-leden), World Matchplay, World Grand Prix, Grand Slam of 
Darts, UK Open (exclusief Amateur kwalificatiewedstrijden en PDPA Partner-leden), European 
Championship, Players Championship Finals (exclusief PDPA Partner-leden), The Masters, World 
Series Finals (exclusief geïnviteerde niet-leden) enPremier League. 

 
 In het geval dat een niet-PDPA-lid zich kwalificeert of wordt geïnviteerd voor een toernooi via een 

Order of Merit, een kwalificatietoernooi, of uitnodiging van het PDC-bestuur, moet hij eerst lid van 
de PDPA worden alvorens aan het toernooi deel te nemen. 

 
1.3 Alle Volledige-Leden die aan toernooien willen deelnemen, moeten het spelerscontract van de PDC 

en de statuten en gedragscode van de PDPA ondertekenen en accepteren. En overeenkomen dat zij 
zich zullen houden aan de regels van de Darts Regulation Authority (DRA) en eventuele toepasselijke 
sanctievergoedingen aan de DRA betalen voordat ze aan een door de PDC georganiseerd toernooi 
mogen deelnemen. 

 
 Partner-leden die aan toernooien willen deelnemen moeten overeenkomen dat ze zich aan de Regels 

van de DRA houden en eventueel toepasselijke sanctievergoedingen aan de DRA betalen voordat ze 
aan een door de PDC georganiseerd toernooi mogen deelnemen. 

 
1.4 Spelers die geen goede financiële of disciplinaire reputatie hebben bij de DRA, PDC of PDPA of bij 

bedrijven die betrokken zijn bij de DRA, PDC of PDPA (zoals onbetaalde openstaande boetes of 
andere onbetaalde bedragen die aan een van deze partijen verschuldigd zijn) krijgen niet eerder 
toestemming om aan een toernooi deel te nemen totdat deze reputatie is verbeterd. 

 
1.5 Het lidmaatschap van de PDPA loopt vanaf het eind van een World Championship tot het eind van 

het volgende World Championship. Spelers die geen tourkaart hebben, maar zich voor een toernooi 
vermeld in 1.2 kwalificeren, moeten toch op Q-School hebben gespeeld om in aanmerking te komen 
voor deelname aan de ProTour toernooien van dat jaar. 

 



2. Order of Merit 
 
2.1 De PDC werkt met diverse Orders of Merit, op basis van het prijzengeld dat in zijn toernooien is 

gewonnen.  
 Toernooien worden als volgt ingedeeld: 
 

Premier Ranking Toernooien: World Championship 
      World Matchplay 
      World Grand Prix 
      Grand Slam 
      European Championship 
      Players Championship Finals 
      UK Open 
 
Premier Uitnodiging Toernooien: Premier League 
      World Series Finals 
      Masters 
      World Cup 
 
ProTour Toernooien:   EuroTour 
      Players Championships 
       
Secondaire Tour Toernooien: Challenge Tour 
      Development Tour 
      Women’s Series 
 
Andere Toernooien:   World Youth Championship 
      World Series 

Niet-Britse Gelieerde Tours (zoals georganiseerd door PDC Nordic & 
Baltic, Eurasian Darts Corporation, DartPlayers Australia, 
DartPlayers New Zealand, Championship Darts Corporation, PDC 
Asian Tour) 

 
2.2 Alle toernooien worden ingedeeld en gecategoriseerd naar goeddunken van de Raad van Bestuur van 

de PDC, na overleg met de PDPA, waarbij de eindbeslissing bij de Raad van Bestuur van de PDC 
berust. 

 
2.3 Het prijzengeld dat in alle ranking toernooien is gewonnen bepaalt de positie van een speler in de 

relevante Order of Merit. Het prijzengeld wordt in Britse £ getoond. 
 
2.4 Eventueel bonusprijzengeld voor een negendarter die door een speler op een toernooi wordt 

gewonnen wordt bepaald door de Raad van Bestuur van de PDC en voorafgaand aan het toernooi 
aangekondigd. Dit bonusprijzengeld telt niet mee voor een Order of Merit. 

 
2.5 Alle prijzengeld dat aan PDPA-leden op alle toernooien wordt uitgekeerd wordt rechtstreeks door de 

PDC of zijn lokale agenten in Britse £ uitgekeerd, tenzij anderszins aangekondigd. 
 
 Prijzengeld wordt gestort op een voor dit doel door de speler aan de PDC opgegeven bankrekening 

hetzij in zijn eigen naam, de naam van een bedrijf waarvan hij een directeur is. Of de zakelijke 
bankrekening van zijn door de DRA erkende Agent. Of, in het geval van een Development Tourspeler 
of andere speler die wettelijk als minderjarig wordt aangemerkt, de naam van een of meer van zijn 
ouders/voogden. 

 
2.6 De PDC Order of Merit wordt berekend op grond van prijzengeld dat door spelers in een periode van 

104 weken is gewonnen en wordt aan het eind van de dag waarop het toernooi eindigt aan het totaal 
van elke speler toegevoegd. 

 
Alle prijzengeld telt twee jaar mee en wordt 104 weken nadat het gewonnen is van de PDC Order of 
Merit verwijderd, ongeacht de bijbehorende positie op de kalender van eventuele toernooien. 



 
Premier Ranking Toernooien tellen nooit drie keer voor de PDC Order of Merit, indien noodzakelijk 
wordt de eerste van de drie verwijderd. 

 
2.7 De toernooikalender en Orders of Merit worden gepubliceerd op pdc.tv, de officiële website van de 

PDC, het is de verantwoordelijkheid van de individuele spelers om ervoor te zorgen dat ze van alle 
details op de hoogte zijn.  

 
2.8 Uitnodiging en seeding voor gerankte Premier en EuroTour toernooien worden gebaseerd op de 

relevante Orders of Merit op de sluitingsdatum voor inschrijvingen of kwalificatie voor het 
betreffende toernooi, zoals beschreven in artikel 3. 

 
 Plaatsingen voor Players Championship toernooien worden gebaseerd op de relevante Order of Merit 

ten tijde van de loting - meestal de dag van het toernooi. 
 
2.9 Spelers moeten hebben deelgenomen aan ten minste één ProTour of Premier Toernooi in een 

voortschrijdende periode van 104 weken om in aanmerking te komen voor kwalificatie voor Premier 
Ranking Toernooien via de PDC Order of Merit of om in aanmerking te komen om een Tourkaart te 
winnen. 

 
 Zodra een speler niet aan één ProTour of Premier Toernooi in een voortschrijdende periode van 104 

weken heeft deelgenomen, wordt hij van de Order of Merit verwijderd. 
 
2.10 Alleen prijzengeld dat door spelers is gewonnen toen ze leden van de PDPA waren verschijnt op de 

Orders of Merit. Leden die hun lidmaatschap niet hebben verlengd of spelers die hun Tourkaart 
verliezen en deze niet voor het volgende jaar terugwinnen, worden van de Orders of Merit na Q-
School verwijderd, en als zij weer als Volledig-, Ere-, Partner- of Daglid spelen, wordt de stand van 
hun prijzengeld weer op £0 gezet vanaf de dag dat hun lidmaatschap afliep of hun Tourkaart was 
verloren. 

 
Van spelers die geen Tourkaart hebben en die zich voor een Tourkaart kwalificeren vanwege hun 
classificatie aan het eind van het vorige jaar, blijft het prijzengeld dat tijdens het vorige jaar is 
gewonnen op de Order of Merit staan. 

 
Prijzengeld dat door Amateur gekwalificeerden, die geen PDPA Partner-Lid zijn, is gewonnen in de 
UK Open of in de Grand Slam telt niet mee voor de PDC Order of Merit. Voor alle duidelijkheid: 
Partner-Leden van de PDPA die zich niet via hun positie op de Challenge Tour Order of Merit voor de 
UK Open hebben gekwalificeerd, mogen deelnemen aan amateur kwalificatiewedstrijden voor de UK 
Open. 

 
2.11 Voor alle prijzengeld dat in alle PDC Toernooien (Met uitzondering van goedgekeurde regionale 

tours) wordt gewonnen geldt een heffing van 2% die rechtstreeks aan de PDPA moet worden betaald 
in de vorm van inhoudingen op het prijzengeld. 

 
3. Uitnodigings en seeding 
 
3.1 Uitnodigingen, seeding en structuren voor Premier Toernooien worden in overeenstemming met de 

volgende criteria gespeeld: 
 
2021 Masters (niet geclassificeerd) 
 
Sluitingsdatum:   4 januari 2021 
Seeding:    Top 24 op de Order of Merit (Loting volgens seeding) 
Kwalificerende spelers: Top 24 op de Order of Merit 
 
UK Open 2021 
 
Sluitingsdatum:   1 maart 2021  



Seeds:  Houders van Tourkaarten nemen deel vanaf de eerste ronde afhankelijk van 
hun positie op de PDC Order of Merit, als volgt: 
97 – 128: eerste ronde 

  65 – 96:  tweede ronde 
33 – 64: derde ronde 
1 – 32: vierde ronde 

Kwalificerende spelers: 128 houders van Tourkaarten 
Top 8 van de Development Tour Order of Merit 2020, die niet al op een andere 
wijze gekwalificeerd zijn.  
De top 8 van de Challenge Tour Order of Merit 2020, die niet al op een andere 
wijze gekwalificeerd zijn en die in 2021 Partner-Lid van de PDPA blijven.  
De top 8 niet reeds geplaatste spelers van de UK Qualifying School Final Stage 
Order of Merit.  
De top 8 niet reeds geplaatste spelers van de Europese Qualifying School Final 
Stage Order of Merit.  
Partner-Leden van 2020 die in 2021 Volledig-Lid worden kwalificeren zich als 
Volledig-Lid. Hun plaats wordt doorgeschoven naar de hoogste nog niet 
geplaatste spelers op de definitieve Development- en Challenge Tour Orders 
of Merit van 2020 totdat alle 8 plaatsen zijn gevuld. Indien een speler zich via 
beide Orders of Merit kwalificeert dan heeft de Development Tour voorrang op 
zijn plek via de Challenge Tour Order of Merit. Dezelfde procedure wordt 
gevolgd als spelers zich terugtrekken volgens regel 3.6 hieronder.  

 
World Cup 2021 
 
Sluitingsdatum:   volgt 
Seeding:  Top 8 geplaatste landen op basis van de opgetelde Order of Merit plek 

(laagste totaal = hoogste geplaatst). 
Kwalificerende spelers: 32 koppels die verschillende landen vertegenwoordigen en worden 

geselecteerd naar goeddunken van de PDC. 
 
World Matchplay 2021 
 
Sluitingsdatum:  volgt, maar na het laatstgehouden Players Championship of EuroTour toernooi 

voor de World Matchplay 
Seeding:    Top 16 op de Order of Merit 
Kwalificerende spelers: Top 16 op de Order of Merit 

Top 16 op de ProTour Order of Merit die zich niet reeds anders hebben 
gekwalificeerd 

 
World Grand Prix 2021 
 
Sluitingsdatum:  volgt, maar na het laatstgehouden Players Championship of EuroTour toernooi 

voor de World Grand Prix. 
Seeding:    Top 8 op de Order of Merit 
Kwalificerende spelers: Top 16 op de Order of Merit 

Top 16 op de ProTour Order of Merit die zich niet reeds anders hebben 
gekwalificeerd 

 
European Championship 2021 
 
Sluitingsdatum:   volgt, maar na het laatstgehouden EuroTour toernooi. 
Seeding:    Top 32 op de EuroTour Order of Merit (Loting volgens seeding) 
Kwalificerende spelers: Top 32 op de EuroTour Order of Merit 
 
World Series Finals 2021 
 
Sluitingsdatum:   volgt 
Seeding:    volgt 



Kwalificerende spelers: volgt 
 
Grand Slam of Darts 2021 
 
Sluitingsdatum:   volgt  
Seeding:    Top 8 van de Order of Merit (één per groep volgens seeding) 
Kwalificerende spelers: volgt 

 
Players Championship Finals 2021 
 
Sluitingsdatum:  volgt, maar na het laatstgehouden Players Championship toernooi. 
 
Seeding:    Top 64 op de Players Championship Order of Merit (Loting volgens seeding) 
Kwalificerende spelers: Top 64 op de Players Championship Order of Merit  
 
World Championship 2021/22 
 
Sluitingsdatum:    volgt, maar na de Players Championship Finals 
Seeding:     Top 32 op de Order of Merit, automatisch geplaatst bij de laatste 64 
Kwalificerende spelers: Top 32 op de Order of Merit 

Top 32 op de ProTour Order of Merit die zich niet reeds anders hebben 
gekwalificeerd 
32 uitnodigingen naar het oordeel van de PDC (internationale 
kwalificatietoernooien, PDPA kwalificatietoernooi, PDC Secundaire Tours en 
PDC goedgekeurde regionale tours). Volledige criteria worden in 2021 
gepubliceerd. 

 
Voor alle duidelijkheid: volgens onderstaande regel 3.6, in het geval dat een speler in een 
kwalificerende Order of Merit voor een van de bovenvermelde Toernooien niet in aanmerking komt 
voor deelname aan dat Toernooi, zullen alle spelers onder de niet in aanmerking komende speler een 
plaats opschuiven totdat alle plaatsen zijn gevuld.  

 
3.2 In het geval van een gelijke stand in een Order of Merit (gewonnen geldbedrag) of klassement 

(gewonnen punten), is de terugtelregel van toepassing; dit zal het cumulatieve geldbedrag of zullen 
de cumulatieve punten zijn die door een speler in de voorgaande vier in aanmerking komende 
toernooien in de Order of Merit of Merit-tabel waarin de gelijke stand voorkomt zijn gewonnen. In de 
gevallen waarin de stand nog steeds gelijk is, wordt één toernooi per keer teruggeteld vanaf het 
laatste toernooi totdat er onderscheid is. 

 
Indien twee of meer spelers niet door terug telling in de gehele in aanmerking komende periode van 
de relevante Order of Merit kunnen worden gescheiden, wordt de speler die het hoogste in de PDC 
Order of Merit stond geacht de hoogstgeplaatste te zijn, waarbij terug telling voor onbepaalde tijd 
doorgaat tot een onderscheid kan worden gemaakt na de eerste vier toernooien van de PDC Order of 
Merit. 
 
Als deze procedure geen scheiding voortbrengt, wordt tussen de betreffende spelers een 
beslissingswedstrijd gespeeld.  

 
3.3 Seeds voor Premier Toernooien worden als volgt gerangschikt: 
 

BOVENSTE HELFT:  1-(16)-8-(9) )-4-(13)-5-(12 
ONDERSTE HELFT:  2-(15)-7-(10)-3-(14)-6-(11) 
 
Plaatsing voor EuroTour Toernooien is hetzelfde als bij de Premier Toernooien maar de bovenste en 
onderste helften wisselen om-en-om per toernooi. Ter verduidelijking: bij oneven genummerde 
toernooien op de EuroTour, zit de nummer één seed in de bovenste helft maar in even genummerde 
toernooien wisselen de helften van positie. 
 



Seeds voor Players Championship toernooien en het World Championship worden als volgt 
gerangschikt: 
 

 BOVENSTE HELFT: 1-32-16-17-8-25-9-24-4-29-13-20-5-28-12-21 
ONDERSTE HELFT: 2-31-15-18-7-26-10-23-3-30-14-19-6-27-11-22 
 
De 64 seeds voor de Players Championship Finals worden als volgt gerangschikt: 
 
BOVENSTE HELFT: 1-64-32-33-16-49-17-48-8-57-25-40-9-56-24-41-4-61-29-36-13-52-20-45-5-
60-28-37-12-53-21-44 
ONDERSTE HELFT: 2-63-31-34-15-50-18-47-7-58-26-39-10-55-23-42-3-62-30-35-14-51-19-46-6-
59-27-38-11-54-22-43 
 

3.4 Voor PDC gerankte toernooien worden de kwalificatie en seeding bepaald door de relevante Order of 
Merit op de sluitingsdatum van elk specifiek toernooi. 

 
 De toegepaste Orders of Merit zijn als volgt: 
 

- PDC Order of Merit: bestaande uit alle geldbedragen die zijn gewonnen in een voortschrijdende 
periode van 104 weken in Premier Ranked en ProTour toernooien (EuroTour en Players 
Championships); 

- EuroTour Order of Merit: bestaande uit alle geldbedragen gewonnen in de EuroTour toernooien 
van dat kalenderjaar; 

- Players Championship Order of Merit: bestaande uit alle geldbedragen gewonnen in de Players 
Championship toernooien van dat kalenderjaar; 

- ProTour Order of Merit: bestaande uit alle geldbedragen die zijn gewonnen in een 
voortschrijdende periode van 52 weken in EuroTour- en Players Championship toernooien; 

- Development Tour Order of Merit: bestaande uit alle geldbedragen gewonnen in de Development 
Tour toernooien van dat kalenderjaar; 

- Challenge Tour Order of Merit: bestaande uit alle geldbedragen gewonnen in de Challenge Tour 
toernooien van dat kalenderjaar.  

 
3.5 Seeding voor Players Championships toernooien en EuroTour toernooien, en kwalificatie voor 

Premier Toernooien via de ProTour Order of Merit worden bepaald op basis van een voortschrijdende 
periode van 52 weken met 32 plaatsen per Players Championship toernooi en 16 per EuroTour 
toernooi (of zoveel als inschrijvingen toestaan). De seeding wordt bepaald op grond van de 
voortschrijdende 52 weken ProTour Order of Merit tot en met het meest recente toernooi dat is 
voltooid voor Players Championship toernooien en per de sluitingsdatum voor inschrijvingen voor 
EuroTour toernooien. 

 
3.6 Als een speler zich om persoonlijke of disciplinaire redenen uit een Premier toernooi terugtrekt 

voordat de loting voor het toernooi door de PDC is aangekondigd, wordt de volgende 
hoogstgeplaatste beschikbare niet-gekwalificeerde speler uit de Order of Merit (of indien vereist in 
het geval van het World Championship, de kwalificatieroute) waarmee de niet beschikbare speler 
zich had gekwalificeerd geïnviteerd om aan het toernooi deel te nemen. In dit geval zullen de spelers 
die onder de niet beschikbare speler staan waar van toepassing allen een plaats in de seeding naar 
boven schuiven. 

 
3.7 Als een speler zich om persoonlijke of disciplinaire redenen uit een Premier toernooi terugtrekt nadat 

de loting voor het toernooi heeft plaatsgevonden, wordt de volgende beschikbare niet-
gekwalificeerde speler uit de relevante Order of Merit waarmee de niet beschikbare speler zich had 
gekwalificeerd geïnviteerd om aan het toernooi deel te nemen, en zal waar toepasselijk direct de 
plaats innemen die de zich terugtrekkende speler via de loting zou hebben ingenomen zonder dat 
een wijziging in de seeding wordt aangebracht. Indien er geen directe vervanger is in het geval van 
het wereldkampioenschap (via de kwalificatieroute), dan zal de vervangende speler komen van de 
reservelijst van het PDPA kwalificatietoernooi voor dit WK. Dit artikel is niet van toepassing op de UK 
Open waar geen vervangende speler zal worden aangewezen. 

 



 Als dit plaatsvindt in het wereldkampioenschap of ander Premier toernooi waarbij de vervangende 
speler direct wordt geïnviteerd in een andere ronde dan de eerste ronde in het toernooi en een 
eerdere ronde mist, krijgt hij alleen het prijzengeld uitgekeerd dat bij de eerste ronde van het 
toernooi hoort als hij zijn eerste wedstrijd verliest. Als hij echter zijn eerste wedstrijd wint, worden 
prijzengeld als gebruikelijk toegekend.  

 
3.8 Volledige Leden kunnen ervoor kiezen deel te nemen aan het kwalificatietoernooi van hun eigen land 

of regio en/of de PDPA-kwalificatiewedstrijd voor Volledig Leden. De PDPA-kwalificatiewedstrijd voor 
Volledig Leden is het laatste kwalificatietoernooi dat wordt gehouden en zal het aantal plaatsen 
bieden dat nodig is om het veld voor het toernooi volledig te vullen. Derhalve moeten alle andere 
kwalificatietoernooien zijn afgerond voordat het PDPA-kwalificatietoernooi voor Volledige Leden 
wordt gehouden. 

 
 Indien een speler zich kwalificeert via een kwalificatietoernooi van zijn eigen land of regio voor het 

World Championship of het jeugd WK en tevens via zijn positie op een Order of Merit, dan wordt hij 
geacht zich via het kwalificatietoernooi te hebben gekwalificeerd en niet via de relevante Order of 
Merit. Derhalve wordt de volgende niet-gekwalificeerde speler op de relevante Order of Merit 
geïnviteerd om deel te nemen.  

 
 In het geval dat een speler die zich kwalificeert via een kwalificatietoernooi van zijn eigen land of 

regio voor het World Championship of het jeugd WK ook op een positie staat die recht geeft op 
seeding voor het relevante evenement, dan heeft die geplaatste positie voorrang op de 
kwalificatiepositie. 

 
3.9 Spelers die een uitnodiging voor een toernooi weigeren krijgen wellicht geen uitnodiging voor die of 

andere toekomstige toernooien afhankelijk van het oordeel van de Raad van Bestuur van de PDC. 
 
4. ProTour 
 
4.1 Tourkaarten voor 2021 worden toegekend aan de volgende spelers: 
 

- Top 64 in aanmerking komende PDPA-leden van de PDC Order of Merit na de afloop van het 
World Championship 2020/21; 

- 31 Tourkaart Houders van de Q-School 2020 en de secundaire tour Order of Merits die niet in 
de Top 64 van de PDC Order of Merit staan.  

- De twee (2) hoogstgeplaatste spelers van de Challenge Tour Order of Merit 2020 die zich niet 
reeds op een andere wijze voor een tourkaart hebben gekwalificeerd  

- De twee (2) hoogstgeplaatste spelers van de Development Tour Order of Merit 2020 die zich 
niet reeds op een andere wijze voor een tourkaart hebben gekwalificeerd 

- Vier (4) automatisch gekwalificeerden van de Britse Q-School 2021 
- Vier (4) automatisch gekwalificeerden van de Europese Q-School 2021 
- Resterende 21 plaatsen te vullen op basis van Q-School Order of Merit, pro rata toegekend in 

de Britse en Europese Q-School afhankelijk van definitieve aantal deelnemers. 
 
 Als spelers uit de bovenstaande lijst er voor een door de PDC bepaalde deadline voor kiezen hun 

Tourkaart niet te gebruiken of geacht worden niet in aanmerking te komen vanwege een DRA-
sanctie, worden extra plaatsen afwisselend toegewezen aan spelers uit de Q-School op basis van het 
gecombineerde Q-School klassement. 

 
 Als een speler die recht heeft op een tourkaart op basis van zijn positie in de top-64 van de Order of 

Merit besluit deze niet te verlengen voordat Q-School 2021 begint, dan zal de hoogst geplaatste in 
aanmerking komende speler die zijn tourkaart niet kon behouden een plaats omhoog schuiven en 
toch zijn tourkaart behouden. 

 
 De top 64 in aanmerking komende spelers van de Order of Merit aan het eind van het World 

Championship 2020/21 ontvangen een Tourkaart voor één jaar. De resterende gekwalificeerden, met 
uitzondering van de tourkaart winnaars van Q-School 2020 en de winnaars van een tourkaart via de 
Challenge of Development Tour in 2019, die gaan hun tweede tourkaartjaar in, ontvangen een 



Tourkaart voor twee jaar omdat hun Order of Merit totaal vanaf 4 januari 2021 weer op £0 wordt 
gesteld terwijl het geld van de Top 64 blijft staan. 

 
Spelers die hun Tourkaart verliezen en hem vervolgens onmiddellijk terugwinnen door winst op de 
volgende Q-School of via een Secondaire Tour Order of Merit krijgen een Tourkaart voor twee jaar 
waarbij het totaal van hun prijzengeld weer op £0 wordt gezet vanaf de dag dat een nieuwe 
Tourkaart werd gewonnen. 

 
Indien een speler die zich voor een Tourkaart kwalificeert omdat hij in de top twee van de Challenge- 
of Development Tour Order of Merit 2020 staat ook in de Top 64 van de Order of Merit staat, 
ontvangt hij een Tourkaart voor een jaar vanwege zijn positie in de Order of Merit. Zijn geld van het 
voorgaande jaar blijft geldig en zijn Tourkaart plaats wordt doorgegeven aan de volgende hoogst 
gepositioneerde niet-gekwalificeerde speler van de Challenge- of Development Tour Order of Merit 
2020. 

 
OPMERKING: Vanaf het seizoen 2022 Als een speler in de top twee van zowel de Challenge als de 
Development Tour Orders of Merit staat, dan heeft de Development Tour voorrang en eventuele 
andere plaatsen worden doorgegeven in de Challenge Tour Order of Merit. 

  
4.2 Deelname aan alle Players Championship toernooien is in eerste instantie open voor Volledige Leden. 
 

Alle Players Championships Toernooien hebben een bracket van 128 spelers. In het geval dat het 
aantal Volledige Leden dat zich voor een Players Championship toernooi inschrijft lager dan 128 is, 
worden inschrijvingen van Partner Leden geaccepteerd op volgorde van hun positie in de Challenge 
Tour Order of Merit per de sluitingsdatum voor het Toernooi zodat het totale aantal deelnemers 128 
bedraagt. 

 
De uitzondering op de bovenstaande regel is wanneer een Partner Lid een Premier of ProTour 
Toernooi wint ze worden geplaatst als eerste alternatief in volgorde van hun positie op de PDC Order 
of Merit. 

 
 Als het totaal daarna nog niet op 128 uitkomt, worden byes toegekend op volgorde van plaatsing. 

Als dit totaal nog steeds niet op 96 uitkomt, krijgen alle 32 geplaatsten een bye en worden extra 
byes op willekeurige basis toegekend. 

 
Bijvoorbeeld, als er één bye is, gaat deze naar seed nummer één; als er twee byes zijn, gaan ze 
naar seeds nummer één en twee enz. 
 
OPMERKING: Indien Players Championship gespeeld worden voordat er nog Challenge Tour toernooi 
is gespeeld, dan zal de gecombineerde Q-School Final Stage ranking gebruikt worden om tot 128 
deelnemers te komen 

 
4.3 Deelname aan EuroTour Partner Leden kwalificatietoernooien is open voor elke speler die ten minste 

één dag op de Europese Q-School 2021 heeft gespeeld en daar geen tourkaart heeft gewonnen. 
Deze regel geldt niet voor deelnemers uit de Scandinavische & Baltische of Oost-Europese landen en 
voor de leden uit het land waar het EuroTour toernooi gespeeld wordt. Er is geen inschrijfgeld en het 
toernooi is niet open voor andere spelers als Daglid. 

 
 Het is spelers slechts toegestaan om aan één kwalificatietoernooi per EuroTour toernooi mee te doen 

op basis van nationaliteit of beschikbaarheid. Indien een regionaal kwalificatietoernooi geen 
doorgang kan vinden dan zal de PDC op zoek gaan naar een alternatieve kwalificatiemogelijkheid 
indien mogelijk. 

 
4.4 Dag Leden mogen aan maximaal twee gastland kwalificatietoernooien in eigen land meedoen tegen 

betaling van het betreffende inschrijfgeld wat inclusief Dag Lid lidmaatschapsgeld is. Zodra een Dag 
Lid aan twee gastland kwalificatietoernooien heeft meegedaan is hij uitgesloten van verdere 
kwalificatietoernooien dat jaar. Er is geen limiet op het aantal deelnames in Nordic & Baltic 
kwalificatietoernooien en Oost-Europese kwalificatietoernooien in 2021. 

 



4.5 EuroTour toernooien worden gespeeld met een bracket van 48 spelers bestaande uit de top 16 
geplaatste ingeschreven spelers van de ProTour Order of Merit op het tijdstip van het sluiten van de 
inschrijving en 32 gekwalificeerden. 

 
 De top 16 geplaatste inschreven spelers van de ProTour Order of Merit op het tijdstip van het sluiten 

van de inschrijving worden vrijgesteld van de eerste ronde en geseed bij de laatste 32 waar zij tegen 
de 16 winnaars van de wedstrijden tussen de 32 gekwalificeerden spelen. 

 
 Voor geseede spelers die hun eerste wedstrijd in het toernooi verliezen, wordt geen prijzengeld 

bijgeschreven op de PDC Order of Merit, ProTour Order of Merit of EuroTour Order of Merit; ze 
krijgen echter wel volledig prijzengeld uitgekeerd. 

 
 Een speler in de top 16 van de ProTour Order of Merit kan ervoor kiezen deel te nemen aan het 

relevante kwalificatietoernooi voor het EuroTour toernooi om ervoor te zorgen dat eventueel 
gewonnen prijzengeld, zelfs als die speler zijn eerste wedstrijd verliest, meetelt voor de relevante 
Orders of Merit. Om aan het kwalificatietoernooi te mogen deelnemen moet een speler de PDC ten 
tijde van de inschrijving schriftelijk op de hoogte stellen van zijn verzoek. 

 
 Een speler die zich kwalificeert voor een EuroTour toernooi via een kwalificatietoernooi, maar later 

geseed wordt omdat één of meer andere spelers zich terugtrekken, ontvangt zijn prijzengeld op de 
relevante Orders of Merit ongeacht hoe ver hij in het toernooi is gekomen. 

 
 De laatste 48 ronde wordt willekeurig geloot zonder seeding. 
 

De 32 gekwalificeerden komen uit de volgende kwalificatietoernooien: 
 

- EuroTour tourkaart kwalificatietoernooien: brengt 24 spelers voort uit degenen die hebben 
deelgenomen. Inschrijven voor deze tourkaarthouders kwalificatietoernooien is open voor alle 
tourkaarthouders, zij kunnen zich alleen kwalificeren via dit toernooi.  

- EuroTour Partner-leden kwalificatietoernooien: brengt twee spelers voort uit degenen die 
hebben deelgenomen en in aanmerking komen krachtens regel 4.3  

- Gastland Spelers: de twee hoogst gerangschikte spelers op de ProTour Order of Merit uit het 
gastland, die buiten de Top 16 van de ProTour Order of Merit vallen op het tijdstip van het 
sluiten van de inschrijving en in aanmerking komen onder regel 4.3. (Als er maar één speler is 
of als er geen spelers zijn, zullen die plaatsen terugkeren naar de Gastland 
kwalificatietoernooien. Aanvullend levert een knock-out kwalificatietoernooi tussen de twee en 
vier spelers op uit de spelers die zijn ingeschreven en in aanmerking komen volgens de regels 
4.3 en 4.4. Partner leden met dezelfde nationaliteit als de locatie van het EuroTour toernooi 
gespeeld wordt komen in aanmerking voor deelname en in dit geval mag elke speler met die 
nationaliteit niet deelnemen aan de kwalificatie voor Partner Leden voor dat specifieke toernooi. 

- PDC Nordic & Baltic kwalificatietoernooi: brengt één speler voort uit degenen die hebben 
deelgenomen en in aanmerking komen krachtens regel 4.3 en 4.4. Spelers met de volgende 
nationaliteiten komen voor deelname in aanmerking: Faeröer, IJsland, Noorwegen, 
Denemarken, Zweden, Finland, Estland, Letland, Litouwen. 

- Oost-Europees kwalificatietoernooi brengt één speler voort uit degenen die hebben 
deelgenomen en in aanmerking komen krachtens regel 4.4. Spelers met de volgende 
nationaliteiten komen voor deelname in aanmerking: Rusland, Oekraïne, Moldavië, Wit-Rusland, 
Polen, Tsjechië, Slowakije, Slovenië, Hongarije, Bulgarije, Roemenië, Kroatië, Bosnië & 
Herzegovina, Servië, Noord-Macedonië, Albanië, Montenegro, Kosovo en alle staten die hier niet 
zijn vermeld en die onder de EADC-regio vallen. 

- In het geval van het EuroTour toernooi dat in 2021 in Gibraltar zal worden georganiseerd, 
worden de gastland spelers geselecteerd via een op zichzelf staand kwalificatie proces voor 
Partner- en Dag Leden uit Gibraltar die geen tourkaart hebben. 

- In het geval van de EuroTour toernooien die in 2021 in Praag en Boedapest zullen worden 
georganiseerd, mogen Tsjechische cq Hongaarse spelers niet meedoen aan het Oost-Europese 
kwalificatietoernooi. 

 
Alle kwalificatietoernooien worden gespeeld volgens een knock-out systeem met een minimum van 
de beste van zeven legs. 



 
Kwalificatietoernooien zullen worden geseed op basis van de ProTour Order of Merit op de dag van 
het kwalificatietoernooi. Er is één geplaatste speler per beschikbare kwalificatieplaats. Andere 
kwalificatietoernooi kunnen op een andere manier gebruik maken van na voorafgaande 
overeenstemming tussen de PDC en de relevante organisator van het kwalificatietoernooi. 

 
Als een speler zich om persoonlijke of disciplinaire redenen na de sluitingsdatum van het toernooi, 
maar voor het EuroTour tourkaart kwalificatietoernooi uit een EuroTour Toernooi terugtrekt, wordt 
de volgende beschikbare niet-gekwalificeerde speler van de ProTour order of Merit op de 
sluitingsdatum geïnviteerd om aan het toernooi deel te nemen. In dit geval zullen de spelers die 
onder de niet-beschikbare speler staan waar van toepassing allen een plaats in de seeding naar 
boven schuiven. 

 
Als één of meer spelers zich om persoonlijke of disciplinaire redenen na het EuroTour tourkaart 
kwalificatietoernooi uit een EuroTour Toernooi terugtrekken, zullen extra plaatsen worden toegekend 
aan het kwalificatietoernooi van het gastland. In dit geval zullen de spelers die onder de niet 
beschikbare speler staan op de sluitingsdatum, allen een plaats in de seeding naar boven schuiven. 
Tenzij de loting al heeft plaatsgevonden, in welk geval er geen vervangende speler wordt ingevuld 
op de plek van de speler die zich terugtrekt en er een bye zal worden toegekend. 

  
4.6 Voor deelname aan ProTour Toernooien, inclusief kwalificatietoernooien voor tourkaarthouders en 

Partner Leden voor EuroTour Toernooien is geen inschrijfgeld verschuldigd. 
 
 Spelers die zich inschrijven voor en zich daarna terugtrekken uit een toernooi zijn onderworpen aan 

regel 4.14. 
 
 De PDC kan, naar eigen oordeel, inschrijfgelden invoeren voor toernooien die worden georganiseerd 

in territoria die als ‘ontwikkelingsterritoria’ worden beschouwd, zoals Scandinavië & de Baltische 
regio en Oost-Europa. 

 
4.7 De sluitingsdatum voor inschrijvingen van Players Championship toernooien is 14.00 uur Britse tijd 

op een dag die zichtbaar is in het PDC online inschrijfsysteem. Waar mogelijk zal dit 11 dagen voor 
een blok van toernooien plaatsvindt zijn, maar het is de verantwoording van de speler zelf om dit 
regelmatig te checken voor ieder toernooi. 

 
 Indien niet alle 128 Tourkaarthouders zich inschrijven zullen Partner leden worden toegelaten tot het 

toernooi. Partner leden worden zo snel mogelijk na deze deadline geïnformeerd of hun inschrijving 
succesvol is volgens regel 4.2. 

 
 Alleen Partner leden die zich voor de aangewezen deadline hebben ingeschreven, worden overwogen 

voor ‘opvul’-plaatsen als niet alle Volledig lids zich voor een toernooi inschrijven. 
  
 Eventuele veranderingen hierin worden gepubliceerd op pdc.tv. In het geval van logistieke 

problemen behoudt de PDC behoudt zich het recht voor om deze tijden te wijzigen. Voorafgaand aan 
elk toernooi wordt de lijst met deelnemers op pdc.tv gepubliceerd. 

 
4.8 Alle PDPA-leden moeten zich inschrijven via het online inschrijvingssysteem van de PDC of via hun 

lokale verbonden organisatie (zoals vermeld in de Toernooienregels en gepubliceerd op 
www.pdc.tv.). Alle niet-PDPA-leden moeten zich inschrijven via de lokale verbonden organisatie van 
de PDC waarbij inschrijvingen niet worden geaccepteerd voordat betaling voor de vermelde deadline 
is ontvangen. 

   
4.9 Alle ProTour toernooien worden gespeeld over de beste van 11 legs tot en met de kwartfinales, 

waarna de halve finales de beste van 13 legs worden en de finale de beste van 15 legs.  
 
4.10 De starttijden voor alle Players Championship toernooien zal via pdc.tv bekend gemaakt worden, de 

registratie sluit 1 uur voor de aanvangstijd. Spelers die zich niet op tijd hebben geregistreerd worden 
zonder uitzondering niet ingeloot. 

 



 Spelers wordt gevraagd de toernooien die de dag na een Premier toernooi plaatsvinden te 
controleren, omdat het mogelijk is dat ze om operationele redenen later starten. 

 
4.11 De loting voor Players Championship toernooien vindt plaats na sluiting van de registratie, waarbij 

de seeding wordt aangepast als een ingeschreven speler die geseed zou zijn zich niet heeft 
aangemeld. 

 
 De loting voor EuroTour toernooien wordt naar goeddunken van de PDC gehouden.  
 
4.12 Alle ProTour Toernooien worden geheel gespeeld in een knock-out bracket zonder opnieuw te loten 

na een ronde. 
 
4.13 Spelers die zich uit een toernooi waarvoor ze zich reeds hebben ingeschreven willen terugtrekken, 

moeten dit schriftelijk voorafgaand aan de sluitingsdatum bij de PDC doen indien ze om een 
restitutie van hun inschrijfgeld (waar toepasselijk) willen verzoeken, welk verzoek alleen in 
overweging wordt genomen tegen overlegging van een doktersverklaring (geen zelf-verklaring) of bij 
ernstige familieomstandigheden met ondersteunend bewijs. 

 
 Spelers die zich inschrijven, maar besluiten niet te reizen, of anderszins zich uit een toernooi willen 

terugtrekken, worden verzocht uit beleefdheid de PDC te informeren. 
 
 Spelers die zich inschrijven voor en zich vervolgens na de sluitingsdatum terugtrekken uit een 

ProTour- of Premier- toernooi krijgen standaard boetes van de DRA die bij elke overtreding hoger 
worden en in schorsing kunnen resulteren. 

 
Wanneer geen andere speler door de terugtrekking wordt benadeeld (zoals bij een toernooi 
waarvoor geen maximum aantal inschrijvingen geldt of een toernooi waar de plaats van de relevante 
speler in de trekking kan worden gevuld zonder implicaties voor andere spelers of het toernooi) kan 
de DRA ervoor kiezen naar eigen oordeel geen sanctie op te leggen. 

 
 Omwille van de duidelijk: deze boetes zijn als volgt voor 2021:  
 
 Eerste overtreding:  £300 
 Tweede overtreding:  £600 
 Derde overtreding:  £1200 
 Vierde overtreding:  Verwijzing naar DRA 
 
 Na een periode van 12 opeenvolgende maanden zonder overtreding, wordt de speler’s ‘lei schoon 

geveegd’ met betrekking tot deze overtredingen. 
 
4.14 Wanneer podiumwedstrijden op Toernooien worden gespeeld wordt het gooien voor de bull in de 

oefenruimte uitgevoerd op een tijdstip dat door de Toernooidirecteur of Spelers Marshal aan de 
spelers wordt meegedeeld. 

 
4.15 De PDC/PDPA zullen hun best doen om op Players Championship toernooien een schrijver te leveren, 

maar spelers moeten ervan uitgaan dat schrijven hun eigen verantwoordelijkheid is. 
 

Elk EuroTour kwalificatietoernooi en elk Players Championship toernooi vindt plaats op basis van 
“verliezer schrijft” en het is een voorwaarde voor deelname dat de verliezende speler van elke 
wedstrijd de volgende wedstrijd schrijft als geen schrijver is geleverd, op aanwijzing van de 
toernooifunctionarissen. In oprechte gevallen waarin hij niet kan schrijven, kan de speler regelen dat 
iemand anders de volgende wedstrijd namens hem schrijft. Het is de verantwoordelijkheid van de 
speler ervoor te zorgen dat iemand hem vervangt en dat deze persoon op competente wijze kan 
schrijven en volgens de regels van de DRA gekleed gaat. 

 
Als een speler regelt dat iemand namens hem schrijft, moet de speler de Bordfunctionaris of 
Toernooidirecteur hiervan in kennis stellen en de identiteit van de persoon met wie hij de regeling 
heeft getroffen bekendmaken. 

 



In ieder geval moet de schrijver onmiddellijk na de afronding van de vorige wedstrijd op zijn plaats 
staan. 

 
Wanneer spelers zelf moeten schrijven, wordt de eerste wedstrijd op elk bord geschreven door de 
laatste speler op het wedstrijdschema voor dat bord. 

 
4.16 Spelers kunnen door de Toernooifunctionarissen worden gevraagd van het bord waaraan zij 

oorspronkelijk waren toegewezen naar een ander bord te gaan. Deze en andere redelijke verzoeken 
van Toernooifunctionarissen moeten onmiddellijk worden opgevolgd om het soepele verloop van het 
toernooi te bevorderen. 

 
 Spelers worden gevraagd om deze regel met name in acht te nemen met betrekking tot Players 

Championship toernooien waarbij geselecteerde borden op het internet worden gestreamd. Spelers 
die weigeren om op een bord te spelen dat voor streamen is geselecteerd worden gediskwalificeerd 
van het toernooi, en regel 4.19 is dan van toepassing met betrekking tot hun prijzengeld. 

 
4.17  Spelers die te laat bij het bord zijn, de wedstrijd niet afmaken of anderszins hun geplande wedstrijd 

missen, krijgen verliezersprijzengeld voor die ronde en worden van het toernooi uitgesloten tenzij 
hun terugtrekking reden is voor verwijzing naar de DRA, in welk geval de uitkering van hun 
prijzengeld in afwachting van het onderzoek van de DRA wordt ingehouden en niet op de Orders of 
Merit zal verschijnen tot dat onderzoek is afgerond. 

 
 Een speler die van een bye profiteert, maar vervolgens de wedstrijd in de ronde waarin hij was 

geplaatst verliest als gevolg van de bye, krijgt alleen prijzengeld op basis van de vorige ronde. 
Bijvoorbeeld, als een speler een bye ontvangt van de eerste ronde naar de tweede ronde van een 
Toernooi, maar dan de tweede ronde verliest, zal hij alleen verliezersprijzengeld van de eerste ronde 
ontvangen en toegekend krijgen. Als hij echter de wedstrijd in de tweede ronde wint, maar in de 
derde ronde verliest, krijgt hij verliezersprijzengeld voor de derde ronde toegekend. 

 
4.18 Als een speler voornemens is op een toernooi te spelen ondanks dat hij aan een ziekte of 

verwonding lijdt die zijn prestatie kan beïnvloeden, moet hij dit van tevoren aan de 
Toernooidirecteur melden. Verzuim dit te doen, kan leiden tot verwijzing naar de DRA. 

 
4.19 De PDPA-kwalificatietoernooien voor de World Series Finals, voor de Grand Slam en het World 

Championship zijn alleen open voor Tourkaart houders. 
 
5. Britse en Europese Q-Schools 
 
5.1 Zowel de Britse als Europese Q-Scholen bestaan uit een eerste fase van drie eendaagse 

evenementen, gevolgd door een finale fase van vier aparte eendaagse toernooien, die alle worden 
gespeeld met als format de beste van elf legs krachtens standaard ProTour regels.  

 
 Spelers uit het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Gibraltar moeten spelen op de Britse Q-School. 

Spelers uit alle andere Europese landen moeten spelen op de Europese Q-School. Spelers uit overige 
landen mogen kiezen op welke Q-School ze willen spelen. 

 
 Spelers die hun tourkaart aan het einde van 2020 hebben verloren, samen met de Top 16 spelers 

van de Challenge en Development Tour Orders of Merit die geen tourkaart voor 2021 hebben, 
worden vrijgesteld van de eerste fase in de Britse of Europese Q-Scholen, afhankelijk van hun 
nationaliteit. 

 
OPMERKING: vanwege aanhoudende reisbeperkingen kan de PDC spelers toestaan om deel te 
nemen aan een alternatieve Q- School voor de bovenstaande criteria als dit voor hen praktischer is. 

 
OPMERKING: Om te voldoen aan de lopende beperkingen, wordt de eerste fase verdeeld in twee drie 
eendaagse evenementblokken, willekeurig getrokken met de helft van de deelnemers in elke sectie 
en elk blok zal de helft van het aantal spelers opleveren dat nodig is voor de laatste fase waarbij de 
vier halve finalisten zich elke dag automatisch kwalificeren en de resterende plaatsen worden 



bepaald door een ranglijst, waarbij één punt wordt toegekend per overwinning uit de eerste 
volledige ronde die is getrokken zonder byes. 

  
5.2 Tourkaarten worden toegekend aan de winnaar van de dagelijkse toernooien in de finale fase van 

zowel de de Britse Q-School als de Europese Q-School. Zodra een speler een Tourkaart is toegekend 
speelt hij niet langer tijdens de rest van de finale fase van de Q-School. De resterende Tourkaarten 
worden toegekend aan de resterende spelers die de kwalificatieposities op de Q-School ranking 
bekleden die zal bestaan uit de punten die in 5.3 worden toegekend. Plaatsen worden toegewezen 
aan de relevante UK & Europese Q School-rankings op een pro-rata basis van het uiteindelijke aantal 
spelers dat deelneemt aan ten minste één dag van Q School. 

 
 Toegang tot de Q-School houdt in de acceptatie van een tourkaart, als deze door de prestatie van 

een speler wordt verdiend. Als een speler een tourkaart verdient uit hoofde van zijn prestatie op de 
Q-School, maar een tourkaart afwijst, komt hij niet in aanmerking om in het Q-School ranking te 
worden opgenomen of in ProTour (inclusief kwalificatietoernooien) of Secondaire tour toernooien in 
2021 te spelen. 

 
5.3 Voor elke Q-School wordt een ranking samengesteld waarbij spelers één punt krijgen per 

overwinning vanaf de eerste ronde die zonder byes is geloot om zo nodig de toekenning van 
eventuele aanvullende tourkaarten te bepalen.  

 
 In de eerste fase ontvangen spelers één punt per overwinning vanaf de eerste volledige ronde op 

elke dag (gedefinieerd als een ronde gespeeld zonder byes veroorzaakt door de loting). De 
respectievelijke driedaagse blokken zullen hun eigen ranking gebruiken om kwalificatie voor de finale 
fase mogelijk te maken. Dit gaat als volgt: 
- UK Q-School eerste fase 1A & 1B zullen elk de helft van de vereiste spelers van hun 
respectievelijke ranking leveren. 
- European Q-School eerste fase 1A & 1B zullen elk de helft van de vereiste spelers van hun 
respectievelijke ranking leveren. 
- In het geval dat er een oneven aantal spelers nodig is voor de laatste fase, is de laatste speler voor 
elke finale fase de eerstvolgende niet-gekwalificeerde speler van de ranking van de eerste fase. 
- Gecombineerde rankings worden gebruikt (waarbij spelers uit fase 1A en 1B worden gecombineerd 
die zich aanvankelijk niet kwalificeerden voor de laatste fase) om een reservelijst te maken voor het 
geval een of meer spelers niet in staat zijn om deel te nemen aan de finale fase op beide locaties. 
- In de laatste fase ontvangen spelers één punt per overwinning vanaf de laatste 64 op elke dag van 
de laatste fase om de finale fase Orders of Merit te vormen. 
- De splitsing van de vereiste extra tourkaarten over beide Q-Scholen wordt pro rata toegewezen op 
basis van het uiteindelijke aantal spelers dat deelneemt aan fase 1A en 1B gecombineerd in elke Q-
School plus de spelers die zijn vrijgesteld van de laatste fase, en wordt bevestigd voor aanvang van 
de finale fase. 

 
Winst door een walk-over of bye worden vanaf deze ronde geteld als een 6-0 overwinning. Indien 
een speler tijdens een wedstrijd zich terugtrekt dan zal zijn tegenstander de wedstrijd winnen met 
een uitslag van 5 voor en het aantal legs tegen dat de teruggetrokken speler op het moment van 
terugtrekken had gewonnen. Alle volgende rondes zullen meetellen voor punten. 

 
 Als twee of meer spelers qua punten gelijk staan, worden ze gescheiden in de ranglijst door (in 

volgorde tot ze kunnen worden gescheiden): leg-verschil, aantal gewonnen legs en vervolgens het 
gemiddelde volgens DartConnect over alle gespeelde wedstrijden. Uitslagen uit de rondes die niet 
meetellen voor de ranking, worden hiervoor buiten beschouwing gelaten. Indien de spelers dan nog 
niet kunnen worden gescheiden, wordt een beslissingswedstrijd gespeeld. In het geval van een 
discrepantie met DartConnect, wat betekent dat gemiddelden niet kunnen worden geverifieerd, 
worden ze buiten beschouwing gelaten. 

 
5.4 Deelname aan de Q-School kost £400 plus een DRA-sanctievergoeding van £50 voor 2021, en moet 

van tevoren worden betaald. De speler wordt daarna geacht voor dat jaar een Partner-lid van de 
PDPA te zijn, op voorwaarde dat de speler ten minste één dag aan de Q-School deelneemt. Spelers 
die hun tourkaart behalen, moeten Volledig Lid van de PDPA worden tegen betaling van een extra 
bedrag van £100 om hun tourkaart toegekend te krijgen. 



 
5.5 De spelers die in de top acht van de Challenge Tour en Development Tour Orders of Merit 2020 zijn 

geëindigd en die geen Tourkaart voor 2021 hebben gekregen, worden geïnviteerd voor de Q-School 
2021. Als deze spelers een Tourkaart via de Q-School behalen, moeten ze £100 voor lidmaatschap 
van de PDPA en een DRA-sanctievergoeding van £50 betalen voordat hen een tourkaart wordt 
toegekend. 

 
6. Challenge Tour / Development Tour / World Youth Championship 
 
6.1 Deelname aan Challenge Tour toernooien is alleen open voor spelers die aan de Q-School 2021 

hebben deelgenomen maar geen Tourkaart hebben gewonnen. 
 
6.2 Deelname aan Development Tour Toernooien en het World Youth Championship alsmede de daaraan 

verbonden kwalificatietoernooien is open voor alle spelers die 23 jaar of jonger en 16 jaar of ouder 
zijn op 4 januari 2021. Spelers die in de top 32 van de PDC Order of Merit staan op het moment van 
het sluiten van de inschrijving van een toernooi zijn niet gerechtigd om in te schrijven voor dit 
toernooi. Spelers die 16 jaar worden in 2021, komen in aanmerking voor deelname aan 
Development Tour Toernooien of kwalificatietoernooien voor het World Youth Championship zodra ze 
hun 16e verjaardag hebben gevierd. 

 
 Alle tourkaarthouders die voldoen aan de leeftijdscriteria krijgen automatische een plek in het World 

Youth Championship voor dat jaar en moeten de PDC voor de datum van de loting laten weten of ze 
willen meedoen.  

 
6.3 Het World Youth Championship begint met 96 spelers en bestaat uit minimaal 16 genodigde spelers, 

plus alle spelers die krachtens regel 6.2 in aanmerking komen omdat ze een tourkaart hebben. Alle 
resterende plaatsen tot 96 komen uit de definitieve Development Tour Order of Merit 2021, met 
gebruikmaking van de terugtelregel zoals beschreven in artikel 3.2 als dit nodig is om posities te 
bepalen. 

 
6.4 Challenge Tour, Development Tour toernooien en het World Youth Championship worden krachtens 

dezelfde regels en voorschriften gespeeld als ProTour toernooien tenzij anders beschreven in dit 
artikel. 

 
 Registratie- en aanvangstijden voor Challenge- en Development Tour toernooien worden 

voorafgaand aan elk toernooi op pdc.tv gepubliceerd aangezien deze vanwege het aantal 
inschrijvingen of om logistieke redenen kunnen variëren. 

 
6.5 Development Tour toernooien worden gespeeld volgens het format van de beste van zeven legs tot 

en met de laatste acht en dan de beste van negen legs vanaf de laatste acht tot en met de finale. 
Wedstrijden op de Challenge Tour worden gespeeld volgens het format van de beste van negen legs. 

 
Het World Youth Championship wordt gespeeld volgens het format van de beste van 11 legs vanaf 
de knock-outfase met groepswedstrijden volgens het format van de beste van negen legs. De 
groepsfase bestaat uit drie spelers per groep die eenmaal tegen elkaar spelen waarbij twee punten 
per overwinning worden toegekend. In het geval van een gelijk stand qua punten binnen de groepen 
worden spelers gescheiden op basis van het legsaldo. Indien twee spelers hetzelfde legsaldo hebben 
zal hun onderlinge resultaat de positie bepalen. In drie spelers gelijk eindigen in punten en 
legverschil, wordt een negen darts shoot-out met drie spelers gespeeld. 

 
6.6 Challenge Tour en Development Tour toernooien werken met een open loting zonder seeding of 

vrijstellingen. Er vinden over het algemeen twee toernooien per dag plaats, maar dit kan worden 
gewijzigd. 

 
 De groepsfase van de laatste 96 van het World Youth Championship bestaat uit 32 seeds, gebaseerd 

op de PDC Order of Merit, aangevuld met de hoogst geplaatste spelers op de definitieve 
Development Tour Order of Merit 2020 en spelen tot een finale. De finale wordt vervolgens gespeeld 
tijdens een Premier of Uitnodiging-toernooi van de PDC op een latere datum (naar verwachting 
tijdens de Players Championship Finals 2021). 



 
6.7 Al het prijzengeld dat wordt gewonnen in Challenge Tour en Development Tour toernooien telt mee 

voor een aparte eenjarige Order of Merit.  
 
6.8 Het inschrijfgeld voor de Development Tour is £25 per toernooi. Het inschrijfgeld voor de Challenge 

Tour is £50 per toernooi. Inschrijving moet online plaatsvinden voor 14.00 uur op de vrijdag 
voorafgaand aan de toernooien in het weekend. Voor deelname aan het World Youth Championship 
is geen inschrijfgeld verschuldigd. 

 
6.9 De volgende incentives worden aangeboden aan spelers die deelnemen aan de Challenge Tour, 

Development Tour en het World Youth Championship: 
 

- De twee hoogst geplaatste spelers op de Development Tour Order of Merit 2021 en vervolgens 
de hoogst geplaatste speler of de Challenge Tour Order of Merit 2021 ontvangen een 
uitnodiging voor het World Championship 2021/22. 

 
OPMERKING: indien spelers die het bovenstaande bereiken zich op een andere wijze voor het World 
Championship 2021/22 kwalificeren of de uitnodiging afwijzen, worden plaatsen aan andere spelers 
van de relevante Order of Merit aangeboden tot de plaatsen zijn gevuld. 

 
- De finalisten van het World Youth Championship 2021 ontvangen een uitnodiging voor de Grand 

Slam of Darts 2022 behoudens de deelnamecriteria vermeld in regel 3.1 van dit document. 
- De winnaar van het World Youth Championship 2021 ontvangt een uitnodiging voor het World 

Championship 2021/22. 
 

OPMERKING: als spelers die het bovenstaande bereiken zich op een andere wijze voor de Grand 
Slam of Darts 2022 of het World Championship 2021/22 kwalificeren, of hun uitnodiging afwijzen, 
worden geen verdere plaatsen aangeboden. 

 
- De hoogste twee spelers op de definitieve Challenge- en Development Tour Orders of Merit die 

niet anderszins Tourkaarten voor 2022 en 2023 hebben gewonnen, ontvangen een tweejarige 
tourkaart. 

 
OPMERKING: indien spelers die het bovenstaande bereiken zich op een andere wijze voor een 
tourkaart kwalificeren of hun uitnodiging afwijzen, worden plaatsen aangeboden aan lagere posities 
op de Challenge- en Development- Tour Orders of Merit. In het geval een speler het bovenstaande 
bereikt via zowel de Challenge Tour als de Development Tour, heeft de Challenge Tour prioriteit. 

 
- Spelers die op de derde tot achtste plaats eindigen (in het geval van een gelijk stand, geldt de 

terugtelregel) op de Challenge Tour en Development Tour Orders of Merit 2021, mogen gratis 
aan Q-School 2022 deelnemen. 

 
OPMERKING: indien spelers die het bovenstaande bereiken zich op een andere wijze voor een plaats 
in de Q-School kwalificeren of hun uitnodiging afwijzen, worden plaatsen aangeboden aan lagere 
posities op de Challenge- en Development Tour Orders of Merit.  

 
7. Algemeen 
 
7.1  Deelname aan alle PDC-toernooien is behoudens naleving door de spelers van het Reglement van de 

Darts Regulation Authority. Speciale aandacht wordt gevraagd voor de regels betreffende gedrag en 
kledingvoorschriften. 

 
7.2 De PDC behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving Toernooien van de 

kalender te verwijderen, maar zal trachten geen Toernooien aan de kalender toe te voegen zonder 
dit minimaal drie maanden van tevoren aan te kondigen. 

 
7.3 De PDC accepteert geen verantwoordelijkheid voor financieel of ander verlies dat wordt geleden door 

een speler of andere persoon met betrekking tot de verandering van de datum, locatie of het 



schema van een Toernooi, op voorwaarde dat deze wijziging meer dan drie maanden voor de 
openingsdag van het relevante Toernooi op pdc.tv is gepubliceerd. 

 
In het geval dat een wijziging binnen drie maanden voor de openingsdag van een Toernooi wordt 
aangebracht, zal de PDC te goeder trouw onderhandelen met spelers die kunnen bewijzen dat zij 
niet-restitueerbare of -veranderbare reis- of verblijfkosten hebben gemaakt. Dit geldt alleen voor de 
speler zelf. 
 
OPMERKING: Spelers worden eraan herinnerd dat het lopende advies vanaf begin 2021 is om geen 
reizen, accommodatie of andere evenementen te regelen die niet-restitueerbaar of niet te wijzigen 
zijn vanwege de Covid-19-pandemie. Als gevolg van dit advies zullen er geen onderhandelingen te 
goeder trouw worden aangegaan met een speler die afspraken maakt die hier niet aan voldoen. 

 
7.4 De PDC behoudt zich het recht voor om te overleggen met de PDPA teneinde deze regels te allen 

tijde aan te vullen of wijzigen om te voldoen aan elk doel dat op dat moment door de Raad van 
Bestuur van de PDC noodzakelijk wordt geacht. 

 
7.5 Wedstrijdresultaten en toegekend prijzengeld worden in alle fasen van alle PDC Premier-, ProTour- 

en Secondaire- toernooien vastgelegd en deze informatie wordt zo spoedig mogelijk na afloop van 
een toernooi op pdc.tv gepubliceerd. 

7.6 Een speler die wil deelnemen aan een PDC- of PDC-gelieerd evenement waarbij nationaliteit een 
bepalende factor is om in aanmerking te komen voor deelname, moet het volgende bewijzen om te 
voldoen aan de PDC-criteria voor nationaliteit; 
- De speler is geboren in dat land OF 
- De speler heeft een geldig paspoort voor dat land OF 
- De speler heeft gedurende vijf opeenvolgende jaren onmiddellijk voorafgaand aan de datum 

van het relevante evenement een permanente verblijfsvergunning (gedefinieerd als zijn 
primaire of permanente thuis in het land). 

 
        In het geval dat een speler een dubbele nationaliteit heeft, zal de speler zijn primaire nationaliteit 

moeten bepalen op het moment van deelname aan het relevante evenement en mag hij gedurende 
een periode van vijf jaar zijn nationaliteit niet wijzigen. 

        In gevallen waarin een kwalificerend evenement wordt georganiseerd door een lokale, aan PDC 
gelieerde organisatie, hebben de PDC-regels voor deelname voorrang op die van de lokale 
organisatie met betrekking tot het feit of een speler al dan niet mag deelnemen aan het evenement.  

  
In omstreden gevallen aangaande de PDC-criteria voor nationaliteit moet de geschiktheid van de 
speler schriftelijk worden goedgekeurd door de PDC voordat de speler aan het evenement mag 
deelnemen. Een speler die inschrijft voor een toernooi maar vervolgens de inschrijving wordt 
geweigerd op basis van het niet voldoen aan de PDC-criteria voor nationaliteit, heeft recht op 
restitutie van zijn inschrijfgeld, maar de PDC of zijn gelieerde organisatie accepteert geen verdere 
aansprakelijkheid. 

        Dit artikel is ingevoerd na overleg met de PDPA en zowel de PDC als de PDPA zijn zich ervan bewust 
dat er een groot aantal unieke en specifieke gevallen zijn met betrekking tot spelersnationaliteiten. 

        Daarom behoudt de PDC zich het recht voor om deze uitspraak naar eigen goeddunken te wijzigen of 
aan te passen in het belang van eerlijkheid en sportieve integriteit. 

  
7.7 Dit document blijft van kracht tot de voltooiing van alle toernooien in 2021, tenzij anders vermeld. 

Wijzigingen zullen worden aangekondigd op de officiële website van de PDC (www.pdc.tv) en worden 
direct van kracht na de aankondiging tenzij anders vermeld. 


