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ALGEMEEN 

Artikel 1.   Officiële en niet-officiële competities. 

In de periode van 1 juli t/m 30 juni daaropvolgend kunnen vier competities worden georganiseerd, hierna te 

noemen de ‘officiële competities’. Wanneer de bond andere competities organiseert dan de officiële, dan wordt 

dit zodanig medegedeeld dat alle leden er kennis van kunnen nemen. De bond deelt dan tevens mee in hoeverre 

de regels van de niet officiële competities afwijken ten opzichte van de officiële competities. 

 

Artikel 2.   Context van dit reglement. 

Alle hierna volgende artikelen hebben betrekking op de officiële competities. 

 

Artikel 3.   Te onderscheiden officiële competities. 

De bond kan vier verschillende officiële competities organiseren, te weten: 

- de wintercompetitie 

- de bekercompetitie 

- de rankingcompetitie 

- de kennismakingscompetitie 

 

REGELS VOOR ALLE DBA WEDSTRIJDEN  

Artikel 4.   Toegestane speelgelegenheid. 

Alle DBA wedstrijden dienen gespeeld te worden in een speelgelegenheid. Onder speelgelegenheid dient te 

worden verstaan een inrichting welk in het bezit is van een door de gemeente afgegeven vergunning 

'verstrekken van alcoholvrije dranken' en/of een 'Drank- en Horecavergunning'. 

 

Artikel 5.   Dartsbord, Dartsbaan en Materiele bepalingen 

  Het is alleen toegestaan op dartsbanen te gooien die goedgekeurd zijn door de bond. 

Lid 1.   Het dartsbord moet aan de volgende eisen voldoen: 

a. in goede staat, zonder beschadigingen  

b. volkomen vlak  

c. de draden moeten goed zichtbaar zijn en niet glimmend  

d. de nummering aanwezig en op de juiste wijze aangegeven  

  e. de dubbel 20 moet rood zijn  

f. slechts de zgn. Bristle borden mogen als wedstrijdbord worden gebruikt; 

g. een dartsbord, gebruikt voor een wedstrijd, dient het 1 t/m 20 patroon te bevatten; 

h. de buitenste smalle ring (rood/groen) scoort twee maal de aangegeven waarde per segment. 

i. de binnenste smalle ring (rood/groen) scoort drie maal de aangegeven waarde per segment. 

j. de buitenste cirkel van de bull midden in het bord  scoort 25 punten. 

j. de binnenste cirkel van de bull (bull’s eye)midden in het bord  scoort 50 punten. 

l. het dartsbord dient zodanig gemonteerd te zijn, dat de hoogte van de bull vanaf de grond 

 (gelijke hoogte met de werpplaats) verticaal en loodrecht gemeten 1.73 meter 

 bedraagt. Hier mag maximaal met + of – 1 cm van afgeweken worden; 

m. het dartsbord moet zodanig worden gemonteerd, dat het segment 20, zwart van kleur, zich 

 exact aan de bovenkant van het bord bevindt; en 

n.   Het dartsbord dient zo gemonteerd te zijn, dat tijdens het werpen van de darts, geen draaiing of 

 beweging van het dartsbord kan voorkomen 
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Lid 2.   De raised-oches of dartsmatten moeten aan de volgende eisen voldoen: 

a.   Tijdens alle competitiewedstrijden zijn raised-oches verplicht; 

b. Een raised-oche afmetingen bedraagt tussen 3.8 en 6 cm. De lengte bedraagt minimaal 61 cm . 

Een raised-oche dient zodanig te zijn gemonteerd ten opzichte van het dartsbord, dat de afstand 

van de achterzijde van de raised-oche tot aan de loodlijn vanaf de voorkant van het bord naar de 

vloer 2,37 meter bedraagt. Een raised oche dient dusdanig gemonteerd te zijn zodat deze niet 

vrij beweegbaar is. De diagonale afstand langs een rechte lijn vanuit de Bull’s eye tot aan de 

achterkant van de raised-oche bedraagt dan 2,93 meter; 

c. Tijdens het werpen van de darts mag niet op of over de raised-oche worden gestaan. In het geval 

van een naar links of rechts stappende speler mag alleen gegooid worden vanaf de achterkant 

van een denkbeeldig doorgetrokken lijn, evenwijdig aan de achterzijde van de raised-oche; en 

d. Een speler die op of over de raised-oche staat, wordt eerst door de schrijver gewaarschuwd. Elke dart 

hierna gegooid, in overtreding van deze regel, zal niet tellen en als ongeldig worden beschouwd 

Lid 3.   Het dartsbord moet zijn voorzien van goede verlichting. De verlichting mag op geen enkele wijze de 

spelers hinderen. Indien er gebruik gemaakt wordt van LED verlichting gelden dezelfde eisen. 

Het reglement m.b.t. verlichting is gewijzigd, hier zijn de speelgelegenheden tijdig van op de hoogte 

worden gesteld om aanpassingen te kunnen verrichten waar nodig: 

Het dartsbord moet zijn voorzien van een goede verlichting, welke bijvoorbeeld geleverd kan worden door 

tenminste twee spots, een TL balk of LED verlichting. De verlichting moet zodanig zijn opgehangen, 

zodat deze geen verblindende uitwerking heeft op spelers/scheidsrechters. De gemeten lichtsterkte op 

de dubbel 20, dubbel 16 en dubbel 15 moet minimaal 600 lumen zijn. De gemeten lichtopbrengst moet 

zo gelijkmatig mogelijk verdeeld zijn over het bord. De toegepaste kleur moet tussen de 2700 en 3000 

Kelvin liggen, voor een licht bord gaat de voorkeur uit naar 2700 Kelvin en voor een geel bord 3000 

Kelvin. De verlichting moet dusdanig opgesteld worden dat er geen of een minimale schaduw zichtbaar 

is als de pijlen in het bord staan, dit ter beoordeling van de DBA baancommissie. Indien gebruik 

gemaakt wordt van LED verlichting dient de CRI waarde tussen de 80 en 90 te liggen. 

De opstelling van de verlichting mag de darter op geen enkele wijze hinderen of belemmeren bij zijn 

worp. Daarnaast moet de schrijver elk vak op het dartsbord dat punten oplevert kunnen zien vanaf 

zijn/haar plaats. Tenslotte moet ook het schrijfbord op zodanige wijze verlicht zijn dat het voor de spelers 

duidelijk zichtbaar is.  

Lid 4.   De spelers moeten tijdens de partij op de hoogte zijn van de score. Deze wordt aangetekend op een 

scorebord. Dit moet handmatig gebeuren. Het noteren van de scores alleen op een elektronisch 

scorebord is niet toegestaan. Het schrijfbord moet bij voorkeur op ooghoogte direct naast het dartsbord 

zijn bevestigd. 

Lid 5.   Rondom de speler moet tijdens zijn beurt een vrije ruimte van minimaal 1 meter zijn.  

Lid 6.   Alleen de schrijver en de speler mogen zich tussen dartsbord tot raised-oche bevinden. 

Lid 7.   Een speler dient zich tijdens de beurt van zijn tegenstander achter hem of haar op te stellen.  

Lid 8.   Het is niet toegestaan om tijdens de wedstrijd de tegenstander(s) te hinderen door: 

a.   teveel en te luid praten tijdens het spel; 

b.   onwelvoeglijke taal te gebruiken; 

c.   zich schuldig maken aan wangedrag of het maken van obscene gebaren; 

d.   het spel opzettelijk te vertragen; en 

e.   elk ander gedrag waardoor een ordentelijk verloop van de wedstrijd wordt verstoord 
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Lid 9.   Tijdens de wedstrijden is het voor spelers, schrijvers en/of scheidsrechters niet toegestaan om bij 

de wedstrijdbaan te roken en/of te drinken en/of mobiel te bellen 

Lid 10. Het spelen van de wedstrijden dient te gebeuren in een rookvrije ruimte. 

Lid 11.  Indien er tussen werplijn en dartsbord een stenenvloer aanwezig is, dient hierop een beschermende laag 

   aangebracht te worden met een minimale breedte van de oche.  

  

Artikel 6.   Toegestane darts. 

Spelers zijn vrij te kiezen voor elke willekeurige dart, voor zover de totale lengte inclusief punt en flight 

hiervan niet meer bedraagt dan 30,5 cm en het gewicht niet meer bedraagt dan 50 gram. Er is geen bepaling 

voor de minimum lengte en het minimum gewicht. 

Een dart bestaat uit een vast gedeelte (barrel) met een eventueel verwisselbare naaldachtige punt. Aan de 

achterzijde van de barrel is een 'shaft' of 'stem' bevestigd door middel van uit- of inwendige schroefdraad, 

waaraan een zgn. 'flight' (draagvleugel) kan worden bevestigd. Barrels, shaft en flights mogen uit elk door 

de wet toegestaan materiaal bestaan. 

Een flight mag maximaal 4 draagvlakken hebben en is niet gebonden aan vaste patronen. 

 

Artikel 7.   Voorwaarden voor een geldige worp. 

Een speler zal in staande positie zijn darts naar het dartsbord werpen, uitgezonderd voor spelers die hiertoe 

door fysieke beperkingen niet in staat zijn. Alle darts zullen weloverwogen met de hand, bovenhands, dart na 

dart, geworpen worden. Een beurt of worp bestaat uit het afzonderlijk werpen van drie darts, of minder indien 

door de waarde van een geworpen dart een 'leg' beëindigd is of doodgegooid wordt. Een geworpen dart die uit 

het dartsbord valt of terug springt (bounce), telt niet mee voor de score en mag niet worden overgegooid. 

Wisselen van darts is niet toegestaan tijdens een beurt van drie darts, wel tijdens een leg of set. 

 

  Artikel 8.   Spelsoort 301, 501, 701, 1001. 

Wedstrijden in de vorm van een 301, 501, 701 en 1001 kennen een open start (geworpen punten worden 

direct van de overblijvende score afgetrokken) en een gesloten einde: om een leg te eindigen moet de speler 

met een worp in een dubbel (buitenste ring of bull’s eye) precies op 0 uitkomen. Een speler die meer punten 

werpt dan vereist om een 'leg' te beëindigen (een zgn. bust) heeft een niet geldige worp gegooid, waarvoor hij 

0 punten krijgt toegekend: de voorafgaande score blijft gehandhaafd. 

Een 'game shot' gemeld door de scheidsrechter/schrijver is alleen geldig indien de dart zich daadwerkelijk in 

de vereiste dubbel bevindt. Indien de scheidsrechter/ schrijver zich vergist, wordt zijn call herroepen en 

hervat de speler of zijn tegenstander het spel. Bij deze spelsoorten is er geen gelijk spel mogelijk. De score 

van een dart die abusievelijk na het scoren van de vereiste dubbel geworpen wordt, komt te vervallen. 

Door de toernooileiding kan worden besloten om een van bovenstaande spelsoorten te starten met een dubbel 

(buitenste ring of bull's eye). 
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Artikel 9.   Tac-Tic en Round Robin. 

Een tac-tic wordt in de competitie gespeeld met 5 kruisen, over de getallen 10 t/m 20 en de bull. Bij het werpen 

van een enkel wordt 1 kruis achter het betreffende nummer op het scorebord geplaatst, bij het werpen van 

dubbel worden 2 kruisen geplaatst en bij het werpen van een triple worden 3 kruisen geplaatst. Bij het werpen 

in de enkele bull (de buitenste rand) scoort men 1 kruis en van de dubbele bull (bull’s eye) scoort men 2 

kruisen. Zodra een speler op deze wijze vijf kruisen achter een nummer heeft staan, is dit nummer open voor 

score. Elke dart die door de speler die het nummer voor score geopend heeft (of door een teamgenoot) in 

datzelfde nummer wordt gegooid, leidt ertoe dat zijn score met de waarde van de score van de dart (enkel, 

dubbel of triple) wordt verhoogd. Deze situatie duurt zolang, totdat de tegenstander het desbetreffende nummer 

ook vijf maal heeft gegooid en aldus het nummer voor score heeft gesloten. De winnaar van de tac-tic is 

diegene die alle kruisen geworpen heeft en meer punten heeft behaald dan zijn tegenstander. Hebben beide 

partijen alle kruisen geworpen en zijn de gescoorde punten gelijk, dan is er sprake van een gelijkspel. De tac-tic 

wordt dan overgespeeld. 

Een Round Robin gaat om 1 wedstrijdpunt. Alle 4 de single spelers spelen 1 leg tegen elkaar. Wanneer een team 

5 legs heeft behaald wint dat team het wedstrijdpunt. Mocht er na de 8 legs een gelijke stand zijn van 4-4 dan 

bepaalt elk team welke speler de beslissende laatste leg speelt. Het uitspelende team begint alle oneven legs. 

In de eventuele beslissende leg wordt er gebulled wie er begint. 

 

Artikel 10. De wijze van vastleggen van scores. 

Lid 1.   Een dart scoort alleen als de punt van de dart in het dartsbord blijft zitten of als deze het bord duidelijk 

aanraakt en de scheidsrechter/schrijver het aantal punten heeft gemeld voordat de speler de dart uit 

het bord heeft gehaald. Heeft een scheidsrechter/schrijver het aantal punten vastgesteld en daarna 

vallen één of meerdere darts uit het bord, dan is het aantal geworpen punten geldig. Een dart telt alleen 

dan wanneer de punt zich in of tegen de voorkant van het bord binnen de buitenste rand van de 

dubbelring bevindt en is afgeroepen door de schrijver en dan uit het bord wordt gehaald. De score 

wordt geteld van de binnenkant van het segmentdraad waar de punt van de dart binnenkomt en blijft 

steken in of op de voorkant van het bord. De score moet duidelijk zichtbaar vermeld worden op een 

daarvoor bestemd scorebord. 

Lid 2.   De opgeschreven score bestaat uit: 

a.   het aantal punten dat per worp van drie of minder darts gescoord is; 

b. het aantal punten dat na elke worp van drie darts over blijft. Deze scores moeten in principe 

vanaf het begin van de leg tot aan het einde van de leg zichtbaar blijven. Is het scorebord 

daarvoor te klein dan zal het bovenste gedeelte van het scoreverloop verwijderd moeten worden 

om het scoreverloop voort te zetten. Uitgangspunt is dat het scoreverloop zo lang als mogelijk is 

kan worden teruggezien. Alle scores en berekeningen dienen te worden gecontroleerd door de 

schrijver en daarnaast door de speler zelf. Staat een score eenmaal op het scorebord geschreven 

en heeft de betreffende speler de eerste dart van zijn daaropvolgende beurt geworpen, dan zijn 

protesten omtrent een voorafgaande score niet meer ontvankelijk. Alle vragen betreffende de 

score of stand dienen gesteld te worden voordat de betreffende speler zijn volgende beurt werpt 

en dienen gericht te worden aan de scheidsrechter/schrijver. De scheidsrechter/schrijver mag 

geen indicatie geven over de vereiste 'dubbel'.  

Uitsluitend op verzoek van de speler mag de scheidsrechter/schrijver melding maken van: 

i)     het overgebleven aantal punten tussen de beurten; 

ii)    het overgebleven aantal punten tussen het aantal geworpen darts in een beurt; 

of iii)   het aantal punten per geworpen dart of per geworpen twee of drie darts. 
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Artikel 11. Scheidsrechters. 

Lid 1.   Een scheidsrechter/schrijver of caller, zal als zodanig optreden indien hij/zij een door of onder auspiciën 

van de bond georganiseerde wedstrijd of toernooi in opdracht leidt, met toepassing van de door de 

bond vastgestelde regels. Hij mag te allen tijde ruggespraak houden met officials van de bond of 

wedstrijdleiding, alvorens een beslissing te nemen gedurende een 'leg', 'set' of 'partij'. 

Lid 2.   Een scheidsrechter is herkenbaar aan zijn scheidsrechtersidentiteitskaart die hij op verzoek van 

de spelers dient te tonen. 

Lid 3.   Het opschrijven van de score wordt uitgevoerd door een of meerdere scheidsrechters/schrijvers, 

aangeduid na overleg met de captains. 

Lid 4.   Het bestuur kan een neutrale scheidsrechter/schrijver aanwijzen. 

Lid 5.   Tijdens het werpen van de darts in de wedstrijd, blijft de scheidsrechter/schrijver onbeweeglijk staan. 

Hij mag geen aanwijzingen geven. 

Lid 6.   De scheidsrechter mag de speler(s) op geen enkele wijze hinderen. 

Lid 7.   Slechts op verzoek van de speler die aan de beurt is, mag de scheidsrechter/schrijver 

mededelen hoeveel punten gescoord zijn met één of meerdere darts. 

Lid 8.   De score mag pas opgeschreven worden nadat de speler zijn drie darts heeft gegooid. De speler mag 

zijn darts vast drukken in het dartsbord, totdat de score is opgeschreven. 

Lid 9.   De darts mogen pas uit het dartsbord worden genomen nadat de score is genoteerd. 

Lid 10. Er is geen beroep mogelijk op de behaalde score, nadat de speler een dart in de volgende beurt 

heeft geworpen. 

Lid 11. De scheidsrechter/schrijver let op het correct houden van de werpafstand. Indien een speler zich na 

waarschuwing niet aan de officiële werpafstand houdt, zoals in art. 5, lid 2c omschreven, dan zal 

de scheidsrechter/schrijver elke dart hierna gegooid, in overtreding van deze regel, niet tellen en 

als ongeldig beschouwen. De beurt mag niet worden overgespeeld. Tegen de beslissing van de 

scheidsrechter/schrijver is geen beroep mogelijk. 

Lid 12. Als de scheidsrechter/schrijver de partij ten einde heeft verklaard, maar de dart bevindt zich bij 

nader inzien niet in de vereiste dubbel, dan heeft de speler het recht zijn beurt af te maken om 

alsnog de vereiste dubbel te gooien. Gooit de speler de dubbel niet, dan gaat de partij gewoon 

verder. 

Lid 13. Na het gooien van de vereiste dubbel is de beurt van de speler voorbij ongeacht of deze één, twee of 

drie darts heeft gegooid. In het geval van één of twee gegooide darts mogen de resterende darts niet 

meer gegooid worden. 

Lid 14. Elke dart per abuis geworpen na het bereiken van de 'vereiste dubbel' zal niet worden geteld.  

Lid 15. De scheidsrechter/schrijver kan optreden tegen spelers die: 

a.   teveel en te hard praten tijdens het spel  

b.   onwelvoeglijke taal gebruiken; 

c.   zich schuldig maken aan wangedrag of het maken van obscene gebaren; 

d.   het spel opzettelijk vertragen; of 

e.   in alle andere gevallen die een ordelijk verloop van de wedstrijd verstoren. 
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Artikel 12. De Schrijver. 

Lid 1.   De schrijver is diegene die (als er geen scheidsrechter voorhanden is) bij de officiële wedstrijden 

het scoreverloop van de leg, partij of wedstrijd, bijhoudt op een daarvoor bestemd scorebord. 

(Altijd handgeschreven). 

Lid 2.   Tijdens het werpen van de darts in de wedstrijd, blijft de schrijver onbeweeglijk staan. Hij mag 

tijdens een leg geen aanwijzingen geven. 

Lid 3.   De score moet duidelijk door de schrijver op het scorebord worden vermeld. Dit gebeurt als 

aangegeven in onderstaande voorbeelden: 

 

 

  Thuis       Uit   
 

  Thuis       Uit   
 

  Thuis       Uit   

85 
 

501   501 
 

100 
 

85 
 

501   85 
 

501 
 

20 
 

XXX   20 
 

X 

70 
 

416   401 
 

76 
 

70 
 

416   70 
 

416 
 

19 
 

XXXXX   19 
 

XX 

26 
 

346   325 
 

  
 

26 
 

346   26 
 

346 
 

18 
 

XX   18 
 

XXXX 

    320         
 

    320       320 
 

17       17   X 

 

 

               Voorbeeld speltype 501                                     Voorbeeld speltype Tac-Tic 

 

Lid 4.   De score mag pas geschreven worden, nadat de speler zijn drie darts heeft gegooid (in het 

bijzonder waar het de tac-tic betreft). 

Lid 5.   De schrijver moet duidelijk hoorbaar 'check' roepen, wanneer een leg, partij of wedstrijd 

wordt beëindigd. 

 

Artikel 13. Bezwaar en Beroep. 

Is geregeld in het tuchtreglement. 

 

Artikel 14. Eisen voor deelname aan de competitie. 

Lid 1.   Deelname aan officiële competities is uitsluitend mogelijk voor teams van minimaal 5 

geregistreerde spelers. Er is geen maximum aan het aantal spelers. 

Lid 2.   Uit hun midden wijzen de geregistreerde spelers van een team een aanvoerder (captain) aan, die geacht 

wordt aan de uit deelname aan de competitie voortvloeiende verplichtingen van het team te voldoen. De 

captain dient te beschikken over een 'actief' e-mailadres. 

Lid 3.   Indien een lid wenst deel te nemen aan de officiële competitie dient bij inschrijving te worden 

vermeld, voor welk team hij of zij uit gaat komen. 

Lid 4.   Iedere speler dient op het inschrijfformulier te verklaren dat hij maar van één bond, aangesloten bij 

de Nederlandse Darts Bond, lid is. Sancties die door de NDB worden opgelegd voor overtreding van 

deze regel zullen door de DBA worden overgenomen. 

Lid 5.   Een nieuw lid voor een team kan zich tot 6 speelweken voor het einde van de competitie inschrijven.  

Lid 6.   De minimumleeftijd voor deelname aan de officiële competities is 16 jaar. Er bestaat de mogelijkheid om 

dispensatie aan te vragen. Zie hiervoor artikel 28 dispensatie aanvraag.  

  Lid 7.   De gegevens dienen juist en volledig te zijn. Het vermelden van een E-mail adres is verplicht !!! 

   Het niet willen verstrekken van een e-mailadres of het bewust opgeven van een onjuist e-mailadres zal 

   leiden tot het weigeren cq annulering van het lidmaatschap.  

Lid 8.   De contributie dient direct bij online inschrijving te worden voldaan via Ideal. 
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Lid 9.   Een speler kan zich per seizoen en tot 6 speelweken voor het einde van de competitie daarvan éénmalig 

   laten overschrijven naar een ander team via teambeheer, de kosten daarvan zijn € 5,00 en moeten bij 

overschrijving direct  voldaan worden via teambeheer. 

Zodra de overschrijving heeft plaatsgevonden is de speler speelgerechtigd en ontvangt later een nieuwe     

spelerspas. 

Wisselen mag naar een gelijke, hogere of maximaal 1 lagere divisie. Verdere voorwaarde is dat het 

verlatende team dn nof steeds de beschikking heeft over minimaal 5 geregistreerde spelers. 

 

Artikel 15. Bepalingen voor teams. 

Lid 1.   Een teamnaam mag niet aanstootgevend, grievend of kwetsend zijn voor groepen mensen. Ook mag 

een teamnaam niet discriminerend zijn. 

Lid 2.   Een ongewijzigd team behoudt de verworven rechten c.q. status van dat team. Als er zich, tussen 

twee competities, wijzigingen voordoen in de samenstelling van dat team gelden de volgende regels: 

a.   Een absolute meerderheid van het aantal teamleden behoudt de verworven rechten c.q. status.  

b.   Is er geen absolute meerderheid dan vervallen de rechten c.q. status van dat team. 

c. Het bestuur kan de rechten c.q. status, na ontvangst van een met redenen omkleed 

verzoek daartoe, toewijzen aan een minderheid van teamleden. 

d.   Een team kan tevens het verzoek doen zijn rechten c.q. status van het team te verhogen of 

te verlagen via een met redenen omkleed verzoek. 

e.  Het bestuur kan de rechten c.q. status van een team verhogen. 

Lid 3.   Een team dat zich inschrijft als nieuw team wordt door de competitieleiding ingedeeld in de 

3de of 4de c.q. laagste divisie.  

Het team kan een verzoek indienen om in een hogere divisie te starten. Dit moet via het 

inschrijfformulier en met redenen omkleed gebeuren en kan alleen aangevraagd worden 

voor de eerste, tweede of derde divisie. Over de aanvraag beslist het bestuur. Bij hoge 

uitzondering kan het bestuur beslissen om een nieuw team in de eredivisie te plaatsen. Dit 

alleen om de eredivisie aan te vullen tot een juist aantal teams. 

Lid 4.  Indien teams zich voor het nieuwe seizoen niet meer inschrijven zullen er gaten vallen, de 

competitieleiding zou kunnen besluiten bij het indelen van de competitie extra promotie uit te 

schrijven om zo de divisies passend te krijgen.  

Lid 5.  In alle gevallen gaat de competitieleiding over de indeling van de competitie, de 

competitieindeling zal uiterlijk 3 weken voor het begin van de competitie aan alle teams 

kenbaar worden gemaakt. 

Lid 6.   De teamleden moeten in het bezit zijn van een spelerspas, zoals deze door de bond wordt 

afgegeven. Zonder deze spelerspas mag er niet gespeeld worden. 

Lid 7.   Een speler die geregistreerd staat voor een team, mag niet voor een ander team uitkomen 

met uitzondering van de kennismakingscompetitie. 

Lid 8.   Als een speler en/of team betrokken is bij of de oorzaak is van acties welke de dartssport in 

diskrediet kunnen brengen dan zullen tegen die speler en/of dat team maatregelen worden genomen. 

Lid 9.   Als een team tijdens het het eerste deel van een seizoen uit een competitie stapt vervallen alle 

uitslagen van de eerste speelronde . Stapt een team na de winterstop uit de competitie dan vervallen 

alleen de wedstrijden gespeeld na de winterstop. Met het af te werken competitieschema zoals vermeld 

in artikel 21 Lid. 8.c zal dit 2 keer in het seizoen voorkomen. 
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Lid 10. Paradarts in de competitie, spelend op een laag bord. 

a. Onder Paradarts wordt verstaan spelers met een lichamelijke beperking. 

b. Het is toegestaan om spelers met een lichamelijke beperking in te schrijven voor de door de DBA 

georganiseerde wintercompetitie. 

c. Onder zittende spelers wordt verstaan spelers die rolstoel gebonden zijn. Onder staande spelers 

wordt verstaan spelers met een lichamelijke beperking die niet rolstoel gebonden zijn. 

d. Onder een laag bord wordt verstaan een bord waarvan de Bull zich bevind op een hoogte van 137 

cm, gemeten vanaf de vloer. Dit is volgens de internationale reglementen van de WDDA. 

e. De Oche bij het lage bord mag bestaan uit een platte Oche. Dat wil zeggen een op de vloer 

gemarkeerde lijn van 5 cm breed en minimaal 65 cm lang en dient op de voorgeschreven afstand van 

237 cm te zijn aangebracht, gemeten vanaf de voorzijde van het bord. De wielen van de rolstoel dienen 

bij het gooien van de pijlen achter de Oche te blijven. 

f. Het is voor zittende spelers toegestaan te gooien op een laag bord.  Indien de tegenstander niet 

rolstoel gebonden is, gooit hij/zij op het naastgelegen hoge bord. 

g. Het team met de zittende speler(s) dienen de schrijver te assisteren bij het tellen van de score en 

het uitnemen van de pijlen. Dit om de voortgang van de wedstrijd te bevorderen.  

h. De overige teams in deze divisie zijn niet bij reglement verplicht hun speellocatie te voorzien van 

een laag bord. 

i.  Het dartsbord moet zijn voorzien van goede verlichting. De verlichting mag op geen enkele wijze 

de spelers hinderen. Indien er gebruik gemaakt wordt van LED verlichting gelden dezelfde eisen. Het 

reglement m.b.t. verlichting is gewijzigd, hier zijn de speelgelegenheden tijdig van op de hoogte 

worden gesteld om aanpassingen te kunnen verrichten waar nodig: 

Het dartsbord moet zijn voorzien van een goede verlichting, welke bijvoorbeeld geleverd kan worden 

door tenminste twee spots, een TL balk of LED verlichting. De verlichting moet zodanig zijn 

opgehangen, 

zodat deze geen verblindende uitwerking heeft op spelers/scheidsrechters. De gemeten lichtsterkte op 

de dubbel 20, dubbel 16 en dubbel 15 moet minimaal 600 lumen zijn.  

De verlichting moet dusdanig opgesteld worden dat er geen of een minimale schaduw zichtbaar is als 

de pijlen in het bord staan, dit ter beoordeling van de DBA baancommissie. De opstelling van de 

verlichting mag de darter op geen enkele wijze hinderen of belemmeren bij zijn worp. Tenslotte moet 

ook het schrijfbord op zodanige wijze verlicht zijn dat het voor de spelers duidelijk zichtbaar is.  

j. Een dart scoort als de punt van de dart in het dartsbord blijft zitten of als deze het bord duidelijk 

aanraakt en de scheidsrechter/schrijver het aantal punten heeft gemeld voordat de dart uit het bord is 

gehaald. Heeft een scheidsrechter/schrijver het aantal punten vastgesteld en daarna vallen één of 

meerdere darts uit het bord, dan is het aantal geworpen punten geldig.  

k. Doktersverklaring.  Indien een speler ingeschreven wil worden als paradarter om deel te nemen 

aan de DBA wintercompetitie en zodoende te spelen op een laag bord, dient deze speler een 

doktersverklaring te overleggen. De kan door de eigen husarts ingevuld worden en ondertekend. 

De  doktersverklaring kan aangevraagd worden via de secretaris van de DBA.          

(email: secretaris@dartsbondalmere.nl) 

l. Aan het begin van de competitie kan er door een zittende speler verzocht worden zijn 

thuiswedstrijden en waar mogelijk de uitwedstrijden op een laag bord te spelen. Indien een speler de 

competitie begint als zittende speler op een laag bord kan er gedurende het seizoen alleen zittend 

worden gespeeld. Alleen bij een schriftelijk verzoek aan de secretaris (email: 

secretaris@dartsbondalmere.nl) kan indien de medische situatie veranderd is,  aangevraagd worden de 

resterende wedstrijden van het seizoen als staande speler op een hoog bord verder te spelen. 
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Artikel 16. Voorwaarden voor de inzet van wisselspelers. 

Lid 1.   Het inzetten van spelers buiten de eigen teamleden om is te allen tijde verboden. 

Lid 2.   Voor aanvang van de Round Robin resp. de singles, de eerste twee koppels, de volgende twee koppels 

en de teamgame bepalen de captains, door het invullen van het wedstrijdformulier, de volgorde van de 

spelers waarin de singles worden gespeeld resp. de volgorde van de koppels en welke spelers de 

teamgame spelen. Voor wat betreft de koppels is het niet toegestaan dat in koppelwedstrijd 1 en 

2 dezelfde speler staat opgesteld. Hetzelfde geldt voor koppelwedstrijd 3 en 4. 

Lid 3.   Verder is het niet toegestaan dat in koppelwedstrijd 3 en/of 4 exact dezelfde wedstrijd(en) worden 

gespeeld als koppelwedstrijd 1 en/of 2. Mocht na het invullen van de 2e serie koppels op de wedstrijdkaart 

blijken dat er wel een gelijke wedstrijd staat genoteerd dan is het thuisspelende team 

gehouden om zijn koppels(s) te wijzigen. 

Lid 4.   De volgorde van de spelers zoals is ingevuld op de wedstrijdkaart is bindend. Ook dienen de partijen 

te worden gespeeld in dezelfde volgorde als op de wedstrijdkaart is aangegeven. 

Lid 5.   De aankondiging gebruik te gaan maken van de invaller kan uitsluitend na de Round Robin, de 4 

single- partijen, na de tweede koppelpartij of voor de teamgame gedaan worden. 

Lid 6.   De invaller mag niet tijdens een partij worden ingezet. 

Lid 7.   De speler die door de invaller is vervangen mag later weer worden ingezet. 

 

Artikel 17. Tot controle gerechtigde personen. 

Lid 1.   Controle van de spelerspas kan geschieden door controleurs, te weten: 

a. een bestuurslid van de bond en door het bestuur voor deze taak aangewezen persoon.  

b. De controleurs moeten zich als zodanig kunnen legitimeren. 

Lid 2.   Teamcaptains zijn verplicht voor aanvang van iedere wedstrijd de spelerspassen van de tegenpartij te 

controleren. 

Lid 3. Het niet kunnen tonen van je spelerspas bij een controle door een bestuurslid van de bond of een door 

het bestuur voor deze taak aangewezen persoon kan leiden tot een schorsing voor de betreffende 

speler(s) .  In eerste instantie zal er een waarschuwing worden gegeven. 

 

Artikel 18. Tijdstip van spelen van wedstrijden. 

Lid 1.   De competitieweek loopt vanaf maandag t/m vrijdag. 

Lid 2.   De aanvang van de competitiewedstrijden is tussen 20.00 en 20.30 uur. Uiterlijk om 20.30 uur is men 

verplicht met de wedstrijd te beginnen. Mocht een wedstrijd eerder of later aanvangen, dan gebeurt 

dit uitsluitend na overleg tussen beide captains. De captains zijn verplicht dit door te geven aan het 

wedstrijdsecretariaat. Voor iedereen geldt dat de wedstrijd op de vastgestelde dag moet worden 

gespeeld. 

Lid 3.   Het wedstrijd dartsbord moet een half uur voor aanvang van de wedstrijd beschikbaar zijn voor 

het ingooien. 

Lid 4.   Wedstrijden mogen eerder dan de vastgestelde dag worden gespeeld, met uitzondering van de laatste 2 

   speelweken/wedstrijden van het seizoen. Mocht u deze wedstrijd toch willen vervroegen dient u    

   toestemming te vragen aan de competitieleiding. 

Lid 5.   Wedstrijden mogen uitgesteld worden binnen dezelfde speelweek  met uitzondering van de laatste 2 

   speelweken/wedstrijden van het seizoen. Mocht u deze wedstrijd toch willen verzetten in dezelfde  

   speelweek dient u toestemming te vragen aan de competitieleiding. 
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Lid 6.   Indien het competitieschema het toelaat zullen er inhaalweken opgenomen worden in het 

competitieschema. De inhaalweken worden bij het uitreiken van het competitieschema kenbaar 

gemaakt. De regels zijn als volgt: 

a) De wedstrijd wordt in eerste instantie ingehaald op de speeldag van het thuisteam in de locatie 

van het thuisteam in de eerste volgende inhaalweek na de oorspronkelijke wedstrijddatum. 

b) Indien a) niet mogelijk is kunnen teams samen tot een datum in de eerste volgende 

inhaalweek na de oorspronkelijke wedstrijddatum komen. 

c) Een wedstrijd kan tevens worden uitgesteld naar een datum die uiterlijk voor de eerste 

 inhaalweek ligt. 

d) Indien a,b en c niet lukt vervalt de wedstrijd en zijn de standaard regels van niet 

gespeelde wedstrijden van toepassing. 

Lid 7.   Alleen in het geval van bijzondere omstandigheden is het verder mogelijk een wedstrijd uit te stellen. 

Indien de competitieleiding beslist dat er een bijzondere omstandigheid van toepassing is 

(bijvoorbeeld zeer slecht winters weer) dan zal dit kenbaar gemaakt worden op de site van de DBA en 

kenbaar gemaakt worden bij de captains. In alle andere gevallen dient contact opgenomen te worden 

met de competitieleiding. Zij bepaalt of een wedstrijd uitgesteld kan worden. 

 

Artikel 19. Voorwaarden voor acceptatie uitslagen. 

Lid 1.   Alleen het door de bond uitgegeven wedstrijdformulier is geldig. 

Lid 2.   Beide captains moeten voor de aanvang van de wedstrijd de namen en registratienummers op de 

daarvoor bestemde plaatsen op het wedstrijdformulier invullen. Onvolledige of onjuiste invulling van 

dit wedstrijdformulier heeft tot gevolg dat de partijen uit deze wedstrijd 0 punten krijgen. 

Lid 3.   Aan het eind van de wedstrijd wordt de uitslag op het wedstrijdformulier ingevuld en na controle 

door beide captains voor akkoord ondertekend. 

Lid 4.   Competitie wedstrijdformulieren dienen uiterlijk op maandag voor 20:00 uur ingevoerd te zijn in het 

online wedstrijdregistratiesysteem, waartoe alle captains aan het begin van het seizoen toegang 

verkrijgen via een aan hen verstrekte code. Wanneer een team 1 dag voor het verstrekken van de 

termijn een formulier nog niet (volledig) heeft verwerkt wordt er een herinneringsmail gestuurd naar 

het mailadres van de captain. 

Lid 5.   Voor een wedstrijd waarvan, na de in artikel 20 lid 4 genoemde dag, 1 of beide wedstrijdformulieren niet 

(tijdig) binnen zijn of formulieren verkeerd zijn ingevuld wordt: 

a.   Bij het 9 puntensysteem in de wintercompetitie 2 strafpunten in mindering gebracht per overtreding  

b.   Bij het 10 puntensysteem in de wintercompetitie 2 strafpunten in mindering gebracht per overtreding  

c.   Bij bekerweken punten in mindering conform het puntensysteem waar het team dat in overtreding in   

speelt 

Lid 6.   Op het wedstrijdformulier kunnen op- en aanmerkingen van ter zake doende aard vermeld worden, 

b.v. hoogste score (180) en hoge finishes (boven 100). Ook kunnen er op- en/of aanmerkingen 

aangaande de bepalingen in artikel 5 worden vermeld.  

Lid 7.   Ieder team is zelf verantwoordelijk voor het tijdig insturen dan wel inleveren van het wedstrijdformulier.  

Lid 8.   Teams dienen papieren wedstrijdformulieren zelf 1 seizoen lang te bewaren. Bij afwijkingen van 

ingediende wedstrijdformulieren kan de wedstrijdleiding teams verzoeken de papieren formulieren in te 

sturen. 
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Artikel 20. Strafbepalingen. 

Lid 1.   Teams dienen zich te conformeren aan de huisregels van de speelgelegenheid. Als tijdens de wedstrijd 

de exploitant, in verband met overtreding van de huisregels, een team verzoekt de speelgelegenheid 

te verlaten dan zal dit team, ongeacht de stand op het moment van verwijderen, 0 punten krijgen. 

In het 9 puntensysteem krijgt de tegenstander het gemiddelde aan het einde van een 

seizoenshelft verhoogd met 1 punt. Hierbij geld een minimum van 5 punten en een maximum van 

9 punten. 

In het 10 puntensysteem krijgt de tegenstander het gemiddelde aan het einde van een 

seizoenshelft verhoogd met 1 punt. Hierbij geld een minimum van 5 punten en een maximum van 

10 punten. 

Lid 2.   Indien een team, dat aan een competitiewedstrijd heeft deelgenomen, een speler heeft opgesteld die 

daartoe niet gerechtigd was, krijgt dit team in het 9 en 10 puntensysteem voor deze wedstrijd 5 

strafpunten. De uitslag blijft verder gehandhaafd.  

Lid 3.   Indien teams gebruik willen maken van de mogelijkheid om een wedstrijd eerder te spelen dan zijn 

beide captains verplicht de nieuwe speeldatum uiterlijk 24 uur voor aanvang van de nieuwe speeldatum 

aan de competitieleider door te geven en dit tevens in het online wedstrijdregistratiesysteem aan te 

passen. Wanneer een captain de wijziging niet (tijdig) doorgeeft wordt bij een 1e overtreding een 

waarschuwing gegeven. Bij de 2e en volgende overtreding krijgt het team in een 9 en 10 puntensysteem 

2 strafpunten.  

Lid 4.   Indien teams gebruik willen maken van de mogelijkheid om een wedstrijd uit te stellen dan zijn beide 

captains verplicht de nieuwe speeldatum uiterlijk 24 uur daarvoor aan de competitieleider door te geven 

en dit tevens in het online wedstrijdregistratiesysteem aan te passen. Wanneer een captain de wijziging 

niet (tijdig) doorgeeft wordt bij een 1e overtreding een waarschuwing gegeven.                                  

Bij de 2e en volgende overtreding krijgt het team 2 strafpunten toegekend. 

Lid 5.   Een team dat zonder bericht te laat komt verliest van rechtswege de wedstrijd, voor zover van het te 

laat komen melding is gemaakt op de wedstrijdkaart door de captain van de tegenpartij en dit bevestigd 

is door getuigen met naam en handtekening. Gelieve per direct met de comptietileiding indien een 

tegenstander verlaat of onverwachts afwezig is. 

Lid 6.   Als een team niet compleet is kan er toch gespeeld worden (minimaal 3 personen). De niet 

aanwezige speler(ster) verliest automatisch zijn/haar single. (dit hoeft niet persé de 4e speler(ster) 

op de wedstrijdkaart te zijn). In de koppels en de teamwedstrijd moet, wanneer de afwezige speler 

aan debeurt zou zijn een '0' score genoteerd worden. Tijdens een Round Robin verliest de niet 

aanwezige speler(ster) automatisch alle singles die in de Round Robin gespeeld moeten worden. 

Lid 7.   In het geval een team voor een vastgestelde wedstrijd afwezig was, krijgt dit team 0 punten 

In het 9 puntensysteem krijgt de tegenstander, voor zover wel aanwezig, het gemiddelde van het in de 

betreffende competitiehelft aantal behaalde punten +1 toegekend. Hierbij wordt een minimum van 5 

punten en een maximum van 9 punten gehanteerd.  

Dit geldt voor de eerste en tweede overtreding. 

In het 10 puntensysteem krijgt de tegenstander, voor zover wel aanwezig, het gemiddelde van het in 

de betreffende competitiehelft aantal behaalde punten +1 toegekend. Hierbij wordt een minimum van 

5 punten en een maximum van 10 punten gehanteerd.  

Indien een team drie keer afwezigheid is geweest kan het bestuur besluiten om dit team uit de competitie 

te halen. 
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Lid 8.     a.  Indien een team handelt in strijd met één of meerdere artikelen van dit reglement dan 

     ontvangt de captain hierover schriftelijk bericht. Hierin staat de geconstateerde overtreding en de 

     sanctie voor het betreffende team. 

b.  Bezwaar is alleen schriftelijk mogelijk binnen 14 dagen na dagtekening van de uitspraak. 

c.  Wordt het bezwaarschrift niet tijdig verzonden dan gaat het bestuur ervan uit dat het team 

     geen bezwaar heeft tegen de uitspraak. 

d.  Een team dat zich heeft opgegeven en is ingedeeld voor de competitie wordt geacht deze uit 

         te spelen.  

e.  Indien een team gedurende de laatste drie speelronden van de reguliere competitie strafpunten 

    toegewezen krijgt conform het wedstrijdreglement, dan begint het team het nieuwe seizoen met 

    deze toegewezen strafpunten. 

Lid 9.  De DBA stelt de spelers aansprakelijk voor de kosten indien zij vernielingen aanbrengen tijden DBA 

 wedstijden of NDB wedstrijden. Het bestuur beslist tevens over de sanctie/diskwalificatie voor de  

 Betreffende speler/team, conform het tuchtreglement. De speler en/of team zal hierover schriftelijk bericht 

 ontvangen 

 

AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR DE WINTERCOMPETITIE 

Artikel 21. Divisies. 

Lid 1.  De bond kent voor de wintercompetitie een of meerdere divisies.  

 Deze divisies zijn als volgt onderverdeeld  

 a.  één eredivisie; 

b.  één of meerdere eerste divisies;  

c.  één of meerdere tweede divisies;  

d.  één of meerdere derde divisies;of 

e.  één of meerdere vierde c.q. lagere divisies 

met dien verstande, dat er een voorkeur en als richtlijn geldt een piramidevormige opbouw. Zodat 

in beginsel er nooit meer eerste dan tweede, meer tweede dan derde,meer derde dan vierde en 

lagere divisies zijn.  

Lid 2.  Elke divisie moet ten minste 7 teams bevatten. Het maximum is 16 teams, bij bestuursbeslissing kan dit 

18 zijn. 

Lid 3.  Elk team zal er naar streven een zo hoog mogelijke plaats in de eindrangschikking in te nemen. Tevens  

onderwerpt elk team zich aan de promotie-en degradatieregels van de bond. 

Lid 4.  Het bondsbestuur maakt bij aanvang van de competitie de promotie-en degradatieregels bekend. 

Lid 5.  Het bondsbestuur benoemt één of meerdere competitieleiders. 

Lid 6.  De competitieleiding stelt het wedstrijdschema vast en verzamelt de uitslagen van elke divisie. 

Lid 7.  Publicatie van de rangschikking dient regelmatig te geschieden, met dien verstande dat een publicatie 

van rangschikking, die geheel bijgewerkt moet zijn,zes weken voor het einde van de competitie van de 

desbetreffende divisie in ieder geval moet gebeuren. 

Lid 8.  In de divisies kunnen er verschillende manieren zijn om de competitie af te werken afhankelijk van het 

aantal ingeschreven teams.  

a. reguliere competitie met 14 teams, 26 competitiewedstrijden per team; 

b. dubbele competitie met 8 teams, 28 competitiewedstrijden per team; 
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c. competitie met 8 teams, 14 wedstrijden voor de winterstop per team en nummers 1 t/m 4 gaan na 

de winterstop met de nummers 1 t/m 4 uit de andere poule  spelen om kampioenschap en 

promotie en is tevens divisiekampioen, nummers 5 t/m 8 gaan samen met de nummers 5 t/m 8 uit 

de andere poule na de winterstop spelen tegen degradatie. De nummer 1 van deze poule is geen 

kampioen maar zal wel een beker ontvangen als winnaar van deze poule; 

d. anderhalve competitie met 10 teams, 27 competitiewedstrijden per team; 

e. anders ter beoordeling van de competitieleiding. 

 

Artikel 22. Wedstrijdvormen in de wintercompetitie. 

Lid 1.   In de wintercompetitie bestaat een wedstrijd in de eredivisie uit 10 partijen.  

  In de overige divisies uit 9 partijen. Met iedere partij kan 1 punt gehaald worden. 

a. In de eredivisie bestaat een wedstrijd uit de volgende 10 partijen: 

i)      Round Robin 

ii)     4 singles 501 beste van 7 legs   

iii)    4 koppels 701 beste van 5 legs 

iv)    1 single 501 beste van 7 legs (captains choice)  lid 1a uitlijnen 

b.   In de eerste, tweede en derde divisie bestaat een wedstrijd uit de volgende 9 partijen: 

i)     4 singles 501 beste van 5 legs  

ii)    4 koppels 501 beste van 5 legs 

iii)   1 teamgame (max. 4 spelers) 701 beste van 3 legs 

c.   In de vierde divisie bestaat een wedstrijd uit de volgende 9 partijen: 

i)     4 singles 501 beste van 3 legs  

ii)    4 koppels 501 beste van 3 legs 

iii)   1 teamgame (max. 4 spelers) 1001 beste van 1 leg 

Lid 2.   Bij alle partijen geldt een open start en een dubbel finish. 

Lid 3.   Het bezoekende team begint de oneven partijen, het thuisteam begint de even partijen. 

 

Artikel 23. Wijze waarop kampioenschap wordt bepaald. 

 

Lid 1.   Het team dat in zijn divisie het hoogste aantal punten heeft behaald, is de kampioen van die divisie 

   (met uitzondering zoals omschreven in artikel 21. Lid 8.c.).  

  Lid 2.  De eindrangschikking in een divisie wordt primair bepaald door het behaalde aantal punten. Mocht dit 

echter gelijk zijn dan tellen de volgende criteria (op volgorde):  

9 en 10 punten systeem 

a. Het onderling resultaat tussen de twee teams 

b. Het aantal gewonnen wedstrijden 

c. Gewonnen legs 

Lid 3.   Mocht er na toepassen van lid 1 en 2 nog geen volgorde bepaald kunnen worden dan volgt er op 

neutraal terrein een beslissingswedstrijd binnen één week na het einde van de competitie. 

Lid 4.   Indien er meerdere competities zijn in één divisie (bijv.2a en 2b) dan wordt door alle kampioenen   

   van die divisie in een beslissingswedstrijd danwel een halve (verkorte) competitie bepaald wie zich    

   algeheel divisiekampioen mag noemen (met uitzondering zoals omschreven in artikel 21. Lid 8.c.). 

Lid 5.   De teams die algeheel divisiekampioen zijn geworden worden geacht met hetzelfde team als 

waarmee men kampioen is geworden voor de bond uit te komen op de Nederlandse 

Divisiekampioenschappen van de N.D.B. 
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AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR DE BEKERCOMPETITIE  

Artikel 24. De bekercompetitie 

Lid 1.   De bond organiseert een tweetal bekercompetities t.w. één voor de teams uit de ere- en eerste divisie 

en één voor de tweede- en lagere divisies. Er wordt gespeeld volgens het zogenaamde knock-out 

systeem. 

Lid 2.   Aan de bekercompetitie doen alle teams mee die aan de wintercompetitie deelnemen, tenzij een team 

uitdrukkelijk te kennen geeft niet aan de bekercompetitie mee te willen doen. 

Lid 3.   De loting van de bekercompetitie wordt verricht door minimaal twee personen, dit in het bijzijn van de 

wedstrijdleider(s) of -commissie. De bond draagt er zorg voor dat plaats en tijdstip van de loting aan de 

leden bekend wordt gemaakt op een dergelijke wijze dat alle leden er kennis van kunnen nemen. Plaats 

en tijdstip van de loting worden zodanig vastgesteld dat leden bij de loting aanwezig kunnen zijn. 

Lid 4.   Voor de eerste speelronde kunnen er teams vrijgeloot worden zodat het aantal teams voor de tweede 

ronde een macht van 2 vormt (4, 8, 16, 32, 64, 128 etc.) 

Lid 5.   De competitieleider bepaalt of er één wedstrijd wordt gespeeld of dat er een uit- en een 

thuiswedstrijd wordt gespeeld. 

Lid 6.   In de bekercompetitie kan een verliezersronde worden gespeeld. Mocht er een verliezersronde 

worden gespeeld dan gaan de verliezende teams vanuit de eerste ronde naar de verliezersronde. 

Lid 7.   De winnende teams gaan door naar de volgende ronde. De verliezende teams in een tweede 

en eventueel volgende ronde zijn uitgeschakeld voor verdere deelname aan de 

bekercompetitie. 

Lid 8.   De bekercompetitie loopt gelijk met de wintercompetitie. 

Lid 9.   Als in een bekerwedstrijd blijkt dat er in een team een onrechtmatige speler meespeelt, dan zal dit 

team uitgesloten worden van verdere deelname aan de bekercompetitie. De tegenstander uit de laatste 

gespeelde ronde zal dan in de bekercompetitie verder spelen. 

Lid 10.  Het bestuur kan besluiten om (een gedeelte van) de bekercompetitie in poules te spelen in plaats van 

het knock-out systeem.Om de eindstand in een poule te bepalen gaat het aantal behaalde punten voor 

het aantal gewonnen partijen. Voorafgaand aan de bekercompetitie zal er bekend worden gemaakt op 

welke manier de bekercompetitie zal worden afgewerkt en met welke voorwaarden. 

Lid 11.  Indien een team zonder geldige reden een bekerwedstrijd niet speelt dan zal dit team, zover het een 

seizoen later nog rechten heeft, uitgesloten zijn van de bekercompetitie in het daarop volgende 

seizoen. Tevens kan er besloten worden om spelers individueel een straf op te leggen.  

 

Artikel 25. Wedstrijdvormen in de bekercompetitie 

Lid 1.   Het speltype voor de teams uit de ere- en eerste divisies, (winnaars- en verliezersronde) bestaat uit: 

i) 4 singles 501 beste van 5 legs 

ii) 4 koppels 501 beste van 5 legs 

iii)      1 teamgame (max. 4 spelers) 701 beste van 3 legs 

Lid 2.   Het speltype voor de teams uit de tweede divisie en lager, (winnaars- en verliezersronde) bestaat uit: 

i) 4 singles 501 beste van 3 legs  

ii) 4 koppels 501 beste van 3 legs 

iii)      1 teamgame (max. 4 spelers) 1001 beste van 1 leg 

Lid 3.   Wanneer een nieuw lid zich inschrijft of een bestaand lid van team wisselt in de wintercompetitie, 

dan geldt dit eveneens voor de bekercompetitie. (zie Artikel 15, lid 7). 
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AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR DE KENNISMAKINGSCOMPETITIE  

Artikel 26. Inschrijven voor de kennismakingscompetitie 

Lid 1.   De kennismakingscompetitie kan worden gespeeld tussen januari en juni.  

Lid 2.   Per team moeten minimaal 5 spelers worden ingeschreven. 

Lid 3.   Per team mag maximaal 1 speler worden ingeschreven die al in de wintercompetitie speelt. 

Lid 4.   De competitieleider bepaalt of er een halve, een hele of een dubbele competitie wordt gespeeld. 

Artikel 27. Wedstrijdvormen in de kennismakingscompetitie 

Lid 1.   Een wedstrijd in de kennismakingscompetitie bestaat uit de volgende 9 partijen: 

i) 4 singles 501 beste van 3 legs  

ii) 4 koppels 501 beste van 3 legs 

iii) 1 teamgame (max. 4 spelers) tac-tic, 5 kruisen met punten 

Artikel 28. Talentdispensatie 

Talentdispensatie wordt alleen verleend voor deelname aan de seniorencompetitie. Voor DBA Senioren 

ranking toernooien zal geen talentdispensatie worden verleend. Talentdispensatie wordt alleen verleend 

als de betreffende jeugdspeler zal gaan uitkomen voor een team uit de ere- of 1e divisie. 

Met het toekennen van talentdispensatie verwerft de jeugdspeler geen stemrecht voor de 

Algemene Ledenvergaderingen van de DBA. 

Indien een jeugdspeler uitkomt in de seniorencompetitie betaalt deze de contributie zoals dat seizoen is 

bepaald voor een seniorenspeler. 

Voor het aanvragen van dispensatie om deel te mogen deelnemen aan de seniorencompetitie moet de 

jeugdspeler aan de volgende voorwaarden voldoen: 

 

Voorwaarden: 

1. De jeugdspeler kan pas dispensatie aanvragen als hij of zij de leeftijd van 14 jaar heeft bereikt. 

2. De jeugdspeler dient actief deel te nemen aan de door de DBA georganiseerde 

    jeugdranking en aan de door de NDB georganiseerde landelijke ranking toernooien. 

 

Verzoek tot talentdispensatie: 

- Het verzoek tot talendispensatie moet schriftelijk worden gedaan door de ouder(s) of 

verzorger(s) van de betreffende jeugdspeler. De jeugdcommissie beoordeelt de 

aanvraag en brengt advies uit aan het bestuur van de DBA. 

- De ouders of verzorgers van de jeugdspeler tekenen een ouderverklaring. Deze ouderverklaring 

dient mee gezonden te worden met het verzoek tot talentdispensatie. 

- Het verzoek tot talentdispensatie kan slechts eenmaal per seizoen worden gedaan. Dit is op zijn 

vroegst nadat de jeugdspeler de leeftijd van 14 jaar heeft bereikt. 

- Het bestuur beoordeelt de voordracht van de jeugdcommissie voor dispensatie en behoudt het recht tot 

intrekking van de dispensatie indien niet aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan. 

- De verleende dispensatie is geldig voor maximaal 1 seizoen, indien een jeugdspeler de leeftijd 

van 16 jaar nog niet heeft bereikt, zal hij of zijn opnieuw dispensatie moeten aanvragen. 

 

Overige voorwaarden: 

- De jeugdspeler dient bij deelname aan de seniorencompetitie te allen tijde door een ouder of 

verzorger te worden begeleid. 

- De begeleider conformeert zich aan de regels zoals gesteld voor DBA jeugdbegeleiders en 

verzorgers. Dit houdt in dat er geen alcohol gebruikt mag worden gedurende de wedstrijd. 

Op de wedstrijdkaart van het team zal worden aangetekend dat er voor deze speler dispensatie is verleend. 
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SLOTBEPALINGEN 

Artikel 29. Handelwijze bij situaties waarin dit reglement niet voorziet 

In alle situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. 

 

AANBEVELING DOOR HET BESTUUR 

Het volgende valt niet in reglementen vast te leggen. 

De bond promoot het darten in positieve zin. Op die manier tracht het bestuur darten onder de aandacht van de 

media te brengen, zodat uiteindelijk het darten als een echte sport wordt gezien. 

Sportief gedrag, een sportieve uitstraling en respect voor de tegenstander en eventuele toeschouwers horen hier 

onderdeel van uit te maken. 

 

Als jij je wedstrijd gooit, denk even na. Ben jij een speler die de dartssport promoot? 

Je zult merken dat als je die vraag positief kunt beantwoorden, de sport serieuzer wordt, maar óók nog 

gezelliger. 

Hoe serieus de dartssport ook genomen moet worden, het blijft een sport die in een gezellige omgeving kan en 

moet worden beoefend! 

 

 

Het bestuur van de Dartsbond Almere e.o. wenst iedereen een sportief dartsseizoen toe! 

 


