
Lid 10. Paradarts in de competitie. 

 
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 (senioren)competities. 

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. 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.     licht bepalingen* 

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.  

 


