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Artikel 1: Organisatie van de officiële competitie.
1.
De competitie kan onderverdeeld worden in meerdere divisies. Er zal minimaal een
eredivisie bestaan. Deze eredivisie zal in alle regio's spelen en de indeling van deze divisie
zal geschieden door de competitieleider.
Naast deze eredivisie kunnen er bestaan:
a.
één of eerdere eerste divisies;
b.
één of meerdere tweede divisies;
c.
één of meerdere derde divisies;
d.
één of meerdere lagere divisies;
met dien verstande, dat er nooit meer eerste dan tweede en tweede dan derde enz. divisies kunnen zijn.
Als richtlijn geldt dat deze opbouw piramidaal dient te zijn.
2.
Elke divisie moet tenminste 7 teams bevatten. Het maximum is 14 teams.
3.
Elk team zal er naar streven een zo hoog mogelijke plaats in de eindrangschikking in te nemen. Tevens is
elk team verplicht zich aan de promotie-/degradatieregeling van de DOT te onderwerpen.
4.
De DOT maakt aan het begin van de competitie de promotie-/degradatieregeling bekend. Deze regeling is
onder voorbehoud van de situatie aan het begin van het nieuwe seizoen i.v.m. het aantal deelnemende
teams voor het nieuwe seizoen.
5.
De competitieleider stelt het wedstrijdschema vast, regelt de wijze waarop de uitslagen van de wedstrijden
ingevuld dienen te worden, maakt de rangschikking van elke divisie. Publicatie van die rangschikking dient
regelmatig te geschieden met dien verstande dat een publicatie van een rangschikking, welke geheel bijgewerkt moet zijn, 6 weken voor het einde van de competitie van de desbetreffende divisie gedaan moet
worden.
Artikel 2: Deelname aan de officiële competitie.
1.
Deelname aan de officiële competitie is uitsluitend mogelijk voor teams van minimaal 5 geregistreerde
spelers, waaronder maximaal twee junioren. Er is een maximum van 10 spelers. Alle leden van een team
daar in tegen dienen geregistreerd te zijn bij de DOT.
2.
Teams dienen gedurende het gehele seizoen uit ten minste vijf spelers te bestaan. Gedurende het seizoen
kunnen er dus geen spelers naar een ander team overgeschreven worden indien het team daardoor minder
dan vijf spelers bevat.
3.
Uit hun midden wijzen de voor een team geregistreerde spelers een teamcaptain en een reserve
teamcaptain aan, welke geacht worden aan de uit deelname aan de competitie voortvloeiende
verplichtingen van het team te voldoen.
4.
Toetreden als buitengewoon lid kan alleen bij inschrijving voor een nieuw seizoen.
5.
Inschrijvingen en betalingen van de contributie van teams welke deel uitmaken van een buitengewoon lid
vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van dat buitengewone lid.
6.
Komen de teamcaptain en de reserve teamcaptain hun verplichtingen niet na dan kunnen zij een officiële
waarschuwing krijgen. Bij een tweede officiële waarschuwing volgt een schorsing voor het lopende seizoen
en de twee daarop volgende seizoenen voor beide functies.
7.
Komen buitengewone leden hun verplichtingen niet na dan kunnen zij een officiële waarschuwing krijgen.
Bij een tweede officiële waarschuwing volgt voor alle gewone leden van het buitengewone lid een schorsing
voor het lopende seizoen en de twee daarop volgende seizoenen.
8.
Indien een lid of gewone leden van een buitengewoon lid aan de officiële competitie wensen deel te nemen,
dient bij inschrijving te worden vermeld voor welk team men wenst uit te komen.
9.
Inschrijving van nieuwe leden kan tot zes weken voor het einde van de competitie.
10.
Indeling in het gewenste team geschiedt uitsluitend met toestemming van de teamcaptain van dat team
11.
Indien aanvullende gegevens niet op tijd aangeleverd worden op het bondskantoor, zal het desbetreffende
team in de competitie starten met min 3 punten.
Artikel 3: Voorwaarden.
1.
De DOT kan aan de inschrijving voorwaarden verbinden in het bijzonder voor wat de naam van het team en
het aantal banen betreft.
2.
Indien een lid zich niet houdt aan de normen en waarden van de maatschappij, kan dit een schorsing tot
gevolg hebben van één of meerdere wedstrijden en/of één of meerdere seizoenen. Bij meerdere keren
schending van deze normen en waarden kan royement het gevolg zijn.
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Artikel 4: Teams.
1.
Een team dat een naam heeft gekozen die betrekking heeft op een fysische karakteristiek
van haar spelers en deze naam is door de DOT geaccepteerd, moet qua naamstelling door
derden worden gerespecteerd.
2.
Indien een team niet een volledige teaminschrijving in levert vóór 18 mei van elk jaar, is
inschrijving niet meer mogelijk.
3.
Alle teamleden moeten in het bezit zijn van een geldige registratiekaart, zonder welke niet
gespeeld mag worden. Als een speler niet aan zijn financiële verplichtingen tegenover de
DOT voldoet, kan de DOT deze speler schorsen.. De DOT zal de teamcaptain van de desbetreffende
speler daarvan op de hoogte stellen en de teamcaptain mag dan deze speler niet meer opstellen totdat de
speler aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
4.
a
De individuele lidmaatschapspassen zijn vijf jaar geldig. Na vijf jaar dient elk lid zijn/haar pas in te
leveren en dient men ook een nieuwe recente pasfoto in te leveren.
b.
Nieuwe of te vervangen passen zullen niet eerder afgegeven worden dan dat het lid aan zijn/haar
verplichtingen heeft voldaan.
c.
Bij tussentijds verlies of beschadiging zullen vervangingskosten á € 15,00 in rekening gebracht
worden. Deze kosten dienen vooraf betaald te worden.
5.
Een speler die is geregistreerd voor een team dat deelneemt aan de officiële competitie, mag niet voor een
ander team dat aan de officiële competitie deelneemt uitkomen.
6.
Een speler die éénmaal geregistreerd staat op het Blauwe Teamformulier voor het nieuwe seizoen, kan niet
eerder wisselen van team in de transferperiode (conform punt 7).
7.
Een speler mag ten hoogste één maal per competitie van team wisselen en dan alleen maar tijdens de
periode tussen de eerste en de tweede speelhelft van de competitie. De DOT zal voor aanvang van de
competitie deze periode bekend maken.
8.
Er zal geen toestemming verleend worden aan een teamwisseling van een speler van een hogere naar een
lagere divisie tijdens de competitie.
9.
Het wijzigen van een teamnaam kan alleen maar aan het begin van een nieuw seizoen.
10.
In incidentele gevallen – maximaal twee keer per seizoen – kan een speler op vertoon van zijn/haar
identificatiebewijs of paspoort spelen. Het nummer van dit bewijs of paspoort dient vermeld te worden op
het wedstrijdformulier. Uiterlijk twee weken na dato dient er een nieuwe spelerspas aanwezig te zijn bij de
bewuste speler. Dit geldt niet voor nieuwe spelers.
11.
Mocht een team na deze twee weken geen nieuwe spelerspassen opgehaald hebben bij het bondskantoor
dan gaat Artikel 12: Afwezigheid, lid 5.a in werking
12.
Indien vanuit een splitsing binnen een team de absolute meerderheid van de leden van dat team onder een
andere of dezelfde naam in dezelfde of andere speelgelegenheid wenst te spelen, behouden die spelers
die deze wijziging wensen hun plaats in de divisie waarin zij spelen.
Is er geen absolute meerderheid van de leden van een team en de stemmen staken, dan geldt de
uitgebrachte stem van de teamcaptain voor twee stemmen.
De overige leden van het team die de wijzigingen niet wensen worden geacht zich als nieuw team in te
schrijven. Blijkt dat bij inschrijving voor een nieuw seizoen het team te bestaan uit minder dan de helft van
de geregistreerde spelers van het afgelopen seizoen, wordt het team beschouwd zich in te schrijven als
nieuw team.
13.
Een team dat zich als nieuw lid inschrijft, start zijn competitie in de laagste divisie van de officiële
competitie.
14.
Mochten er zich in één Divisie en uit dezelfde Locatie vier teams ingedeeld zijn, dan zal het vijfde team
ingedeeld worden in een andere Regio.
15.
Indien bij sterke verdenking door de competitie leider en/of het bestuur dat een wedstrijd gekocht of
reglementair is weg gegeven, dan zal bij alle puntensystemen halvering van de punten plaats vinden.
Bij constatering van het bovengenoemde feit in de eerste helft van de competitie zal het punten aantal
gehalveerd worden aan het einde van de eerste helft.
Bij constatering van het bovengenoemde feit in de tweede helft van de competitie zal aan het einde van de
reguliere competitie het totaal aantal punten gehalveerd worden.
16.
Een team wat zich terug trekt tijdens de competitie dient het formulier “Terug Trekken Team uit Competitie”
In te leveren.
Artikel 5: Transfer
De transfer is die periode waar spelers halverwege de competitie kunnen wisselen van team en dan alleen
van een lagere naar een hogere Divisie. Deze periode wordt elk jaar vastgesteld door het bestuur.
Aan het begin van deze periode dient een overschrijvingsformulier ingeleverd te worden bij het
bondskantoor. In het geval dat bij een vertrekkend team minder dan vijf spelers overblijven gaat Artikel 2,
lid 2 van dit reglement in werking.
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Artikel 6: Invaller.
1.
Een team mag in een wedstrijd gebruik maken van twee invallers, welke geregistreerd
moet zijn voor het team. Uitzondering op deze regel zijn de buitengewone leden.
2.
De invaller mag pas ingezet worden na afloop van een partij. Een invaller van een
buitengewoon lid dient aan het begin van de wedstrijd ingezet te worden en kan gedurende
de gehele wedstrijd niet meer vervangen worden.
3.
De speler die door de invaller is vervangen, mag niet meer deelnemen aan de wedstrijd
nadat de wedstrijd is voortgezet.
4.
De aankondiging van gebruik maken van de invallers dient tussen twee partijen te
geschieden.

5.

Uitzonderingen voor buitengewone leden:
a. Voor teams, welke zijn aangesloten bij een buitengewoon lid, bestaat de mogelijkheid hun spelers uit te
lenen aan andere teams van het betreffende buitengewone lid, die in een zelfde of hogere divisie
uitkomen, behoudens bij wedstrijden in het kader van de divisie kampioenschappen, beslissingswedstrijden
en/of promotie/degradatie wedstrijden.
b. Het uitlenen geldt ook voor teamcaptains of reserve teamcaptains. Wel geldt hier de regel dat niet
beiden uitgeleend kunnen worden omdat één van hen bij zijn/haar team aanwezig dient te zijn.
c. Het uitlenen kan alleen plaatsvinden nadat de captains van beide teams hierover tot overeenstemming
zijn gekomen.
d. De captain van het uitlenende team dient hiervan onverwijld de competitie leider van zijn divisie in kennis
te stellen.
e. De betreffende speler is slechts één maal per speelweek en maximaal twee keer per speelhelft
speelgerechtigd en kan dus in de betreffende speelweek niet meer voor zijn eigen team uitkomen.
f. Het uitlenen van spelers is alleen mogelijk indien het uitlenende team hierdoor het minimaal noodzakelijk
aantal speler behoudt om alle partijen in een wedstrijd te kunnen spelen. Een team mag maximaal twee
leden inlenen per wedstrijd bij een team van 4.
g. Een team wat een speler uitleent, kan niet in diezelfde week een speler inlenen.

Artikel 7: Ongerechtige spelers.
a. Indien een team dat aan een competitiewedstrijd heeft deelgenomen, een speler had opgesteld die daartoe
niet gerechtigd was en de wedstrijd is door beide teamcaptains c.q. ondergetekenden ondertekend, dan
wordt de uitslag van deze wedstrijd 0 – 0 verklaard.
b. Tevens zullen zowel de niet gerechtigde speler als de overtredende teamcaptain c.q. ondergetekende een
officiële waarschuwing ontvangen.
c. Mocht binnen één seizoen éénzelfde overtreding plaats vinden, dan zullen deze gewaarschuwde leden voor
het lopende seizoen en de twee daarop volgende seizoenen geschorst worden.
Artikel 8: Controle registratiekaarten.
Controle op de lijsten met namen en lidnummer en/of registratiekaarten kan geschieden door controleurs,
te weten:
a. de bestuursleden van de DOT,
b. de door de DOT speciaal aangewezen personen die zich als zodanig moeten kunnen legitimeren.
c. teamcaptains van de tegenpartij tijdens de competitie/bekerwedstrijden.
Mocht tijdens controle door onder b. vermelde personen deze lijsten niet aanwezig zijn, dan wordt de
wedstrijd 0 – 0 verklaard. Bij herhaling wordt de uitslag 0 - -3 of -3 – 0 verklaard.
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Artikel 9: Materiële bepalingen.
1.
Het dartsbord dient te voldoen aan de volgende eisen:
a. in goede staat
b. volkomen vlak,
c. de draden moeten goed zichtbaar zijn in niet glimmend,
d. de nummering aanwezig en op de juiste wijze aangegeven,
e. de dubbel-20 moet rood zijn.
2.
De roos van het dartsbord moet zich op een hoogte bevinden van 1,73 meter (+/- 1 cm),
verticaal gerekend ten opzichte van de werplijn. Als extra controle kan er een diagonale lijn van 2.93 m
vanaf bull tot werplijn gebruikt worden.
3.
De achterkant van de werplijn moet zich op 2,37 meter bevinden, gerekend ten opzichte van de voorkant
van het dartsbord. De werpafstand begint achter de werplijn. De werplijn wordt bij voorkeur duidelijk door
een drempel (oche) aangegeven. De hoogte van de drempel bedraagt tussen de 3,5 en 6 centimeter. De
lengte bedraagt minimaal 60 centimeter.
4.
De spelers moeten tijdens de partij op de hoogte zijn van de score. Deze wordt aangetekend op een
scorebord. Dit scorebord moet naast het dartsbord zijn opgehangen.
5.
Rondom de speler moet een vrije ruimte zijn van minimaal 1 meter.
6.
De dartsborden moeten voldoende worden belicht door juist ingestelde lampen (d.m.v. 2 spots, TL balk of
LED verlichting). Dit dient goede verlichting te zijn wat geen hinderlijke schaduw op het dartsbord
veroorzaakt.
7.
Indien er gebruik wordt gemaakt van zogenaamde ‘surround verlichting’ dan dient de gemeten lichtsterkte
op de trippel 20, trippel 16 en trippel 15 minimaal 300 lux te zijn. Daarnaast dient de verticale afstand van
de bull tot de bovenste rand van de surround minstens 27,5 centimeter te zijn. Dit geldt bij een diepte van
de surround van 9,5 cm of kleiner. Elke 0,5 cm extra diepte geeft een stijging van 1 cm betreffende de
minimale verticale afstand van de bull tot de rand van de surround.
Artikel 10: Darts.
Elke soort darts kan worden gebruikt, voor zover hun lengte niet meer is dan 30,5 centimeter en het
gewicht niet meer dan 50 gram.
Artikel 11: Datum en tijd.
1.
De competitieweek loopt vanaf maandag tot en met de vrijdag daaropvolgend. Wedstrijden in de
Jeugdcompetitie kunnen ook op zaterdag gespeeld worden.
2.
Voor aanvang van de competitie (bij inschrijving) dient elk team aan te geven welke dag de
thuisspeelavond is. In onderling overleg tussen de beide teamcaptains mag eventueel van de speeldag
afgeweken worden. De competitieleider dient voordien op de hoogte te worden gebracht op welke dag de
wedstrijd wordt gespeeld.
3.
a.
Wedstrijden kunnen tot 48 uur (= 2 dagen) voor de te spelen datum verzet (maandag spelen =
uiterlijk vrijdag afmelden) worden (conform punt 3-b). Indien er later afgezegd wordt, kan dit een
reglementaire uitslag tot gevolg hebben.
b.
Wedstrijden moeten plaatsvinden binnen de competitieweek waarin de wedstrijd is uitgeschreven.
Met uitzondering van het geval waarin de beide teamcaptains in overleg met en met toestemming
van de competitieleider de wedstrijd kunnen verzetten of uitstellen naar een eerder of later te
bepalen datum alsmede met uitzondering van het geval waarin, te bepalen door de competitieleider, sprake is van overmacht.
c.
Indien één van beide teamcaptains de competitieleider niet op de hoogte brengt van het verzetten
of uitstellen van een wedstrijd (voor de oorspronkelijke speeldatum), zal er een reglementaire
uitslag volgen van 0 punten. Die teamcaptain die dit wel heeft gedaan krijgt het gemiddelde aantal
punten (zie art. 21, lid 8).
d.
Er kunnen maximaal vijf wedstrijden verzet of uitgesteld worden. Bij het verzetten of uitstellen van
meer dan vijf wedstrijden wordt het desbetreffende team uit de competitie genomen.
e.
Een uitgestelde wedstrijd dient altijd binnen drie kalenderweken gespeeld te zijn en kan maar één
keer uitgesteld worden. Indien een wedstrijd, om welke reden dan ook, voor een tweede keer
uitgesteld dient te worden, zal de wedstrijd vastgesteld worden door de desbetreffende
competitieleider.
f.
Indien de competitieleider op geen enkele wijze te bereiken is, dient men zich te richten tot het
Bondskantoor.
4.
Het scoreformulier waarop de uitslag en het verloop van de wedstrijd is vermeld, dient drie dagen na de
wedstrijddag ingevuld te zijn op de online pagina.
5.
De aanvang van de competitiewedstrijden is officieel 20.30 uur. De eerste dart moet dus uiterlijk om 20.30
uur geworpen zijn.
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Artikel 11: Datum en tijd - vervolg
6.
Het desbetreffende wedstrijdbord moet minimaal een half uur voor aanvang van de
wedstrijd voor het inwerpen beschikbaar zijn. Het bezoekende team moet in de
gelegenheid worden gesteld minimaal een kwartier op dit wedstrijdbord in te werpen.
7.
De competitie kent een opdeling in twee helften gescheiden door drie weken winterstop.
Wedstrijden die vallen binnen de eerste helft van de competitie dienen gespeeld te worden
aanvang van de tweede speelhelft. Indien dit niet is geschied worden de wedstrijden die
niet gespeeld zijn 0 - 0 verklaard.
8.
Zowel de competitie wedstrijden als de bekerwedstrijden dienen ten alle tijden gespeeld te worden.
Artikel 12: Afwezigheid.
1.
Een team dat te laat komt verliest van rechtswege de partij, voor zover van het te laat komen melding is
gemaakt bij de competitieleider.
2.
Een wedstrijd kan aangevangen worden door een onvolledig team. De ontbrekende speler(s) moet(en)
echter tijdig aankomen om een wedstrijdverloop zonder onderbrekingen mogelijk te maken.
3.
Een onvolledig team kan een wedstrijd spelen. De ontbrekende speler wordt geacht zijn darts buiten het
dartsbord te hebben geworpen. Een team moet uit tenminste 3 spelers bestaan.
4.
Indien beide teams onvolledig zijn dient de wedstrijd als volgt te worden gespeeld:
a.
Het bezoekende team geeft aan in de single partijen, welke partij door de ontbrekende speler wordt
gespeeld. Het thuisspelende mag niet op dezelfde plaats de ontbrekende speler invullen.
b.
Alle singels dienen gespeeld te worden.
c.
In de koppel - partijen geldt deze regel niet.
5.
In het geval dat een team voor de vastgestelde wedstrijd afwezig was, ontvangt de tegenpartij haar
gemiddelde aantal punten, afgerond naar boven of naar beneden, plus één punt, met een minimum van 5
punten en een maximum van 9 punten. Het team dat de officieel vastgestelde datum afwezig was wordt 5
punten in mindering gebracht. Ondanks dat een team zich heeft afgemeld bij de desbetreffende
competitieleider en in een seizoen tweemaal voor een vastgestelde wedstrijd afwezig is geweest wordt door
de DOT uit de competitie genomen.
6.
Mochten er uitzonderlijke redenen zijn afwezig te zijn en dit is bij de desbetreffende competitie leider
gemeld, dan zal er een reglementaire uitslag gegeven worden r5 – 0 of 0 – r5.
Artikel 13: Schorsing.
1. Indien men zich als team uit de competitie terug trekt, heeft dit tot gevolg dat men voor het lopende seizoen
of meerdere seizoenen geschorst wordt.
2. Indien men het niet eens is met deze schorsing kan men schriftelijk en binnen de gestelde tijd protesteren
bij het bestuur.
3. Indien men buiten de gestelde tijd protesteert dan zal het lid geschorst blijven voor de aangegeven periode.
4. Aangevraagde dispensatie binnen de tijd, gesteld in lid 3, zal niet gehonoreerd worden door het Bestuur.
5. De schorsing zal gelden voor alle door de D.O.T. georganiseerde evenementen, zoals competitie,
toernooien, enz.
6. Bij schorsing zullen alle zaken, zoals competitie boek en pasjes, ingeleverd dienen te worden op het
bondskantoor.
Artikel 14: Scheidsrechter/schrijver.
1.
Het opschrijven van de score wordt uitgevoerd door een scheidsrechter/schrijver, aangewezen door de
teamcaptain van de thuisspelende partij.
2.
In voorkomende gevallen kan de DOT een neutrale scheidsrechter/schrijver aanwijzen.
3.
Tijdens het werpen blijft de scheidsrechter/schrijver onbeweeglijk staan. Hij mag geen aanwijzingen geven.
4.
De speler achter de werplijn mag op elk moment tijdens zijn partij bij de scheidsrechter/schrijver informeren
naar de gescoorde of overgebleven punten. Een scheidsrechter/schrijver mag echter niet vertellen hoe een
speler uit moet gooien.
5.
Gedurende de wedstrijd zal de speler niet de bovenkant van de werplijn beroeren, noch zal hij een dart
werpen met zijn voeten anders geplaatst dan achter de werplijn.
6.
Een speler die een of meerdere darts wenst te gooien van een punt naast de werplijn moet zijn voeten
houden achter een denkbeeldige lijn die in het verlengde van de werplijn ligt.
7.
Elke speler die regel 5 en/of 6 overtreedt zal eerst worden gewaarschuwd door de scheidsrechter/schrijver
in aanwezigheid van zijn teamcaptain. Elke dart hierna gegooid in overtreding van deze regels zal niet tellen
en als ongeldig beschouwd en zodanig worden verklaard door de scheidsrechter/schrijver.
8.
Binnen het speelveld mogen zich alleen de scheidsrechter/schrijver en spelers of teams bevinden.
9.
De tegenstander dient zich minimaal 1 meter van de speler uit het gezichtsveld te bevinden.
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Artikel 14: Scheidsrechter/schrijver- vervolg
10.
Tijdens het gooien van een speler dienen alle andere spelers stil te zijn en slechts de
speler achter de werplijn is het toegestaan verzoeken tot de scheidsrechter/schrijver te
richten. Interrupties door de andere speler of officials zijn evenmin toegestaan.
11.
Gescoorde punten van een geworpen dart tellen pas nadat de worp (3 darts) beëindigd is
en de score door de scheidsrechter/schrijver is genoteerd. De speler moet zijn darts uit het
bord verwijderen nadat hij de genoteerde score heeft gecontroleerd.
12.
Alle verzoeken om vastgelegde (partijen) scores te controleren dienen plaats te vinden voordat de volgende
speler gooit.
13.
Verzoeken tot controle van vastgelegde scores of tussentellingen nadat de partij, set of wedstrijd is
beëindigd zullen niet gehonoreerd worden.
14.
Tijdens de teamwedstrijden waarbij de spelers om de beurt gooien, dienen voor aanvang van de wedstrijd,
de volgorde van de spelers en de spelwijze op het scorebord vermeld te worden. Tijdens het spelen van de
teamgame is het toegestaan om éénmaal de volgorde van de spelers te veranderen. De teamcaptain dient
dan de scheidsrechter/schrijver te verzoeken de partij te onderbreken op het moment dat hij de volgorde
wenst te veranderen. De scheidsrechter/schrijver noteert de nieuwe volgorde van de spelers voordat er
verder wordt gespeeld.
15.
Wanneer tijdens een wedstrijd de darts van een speler beschadigd of verloren raken, heeft de speler
maximaal 3 minuten de tijd voor reparatie of vervanging.
16.
Het is toegestaan in bijzondere gevallen met toestemming van de scheidsrechter/schrijver het speelveld
voor maximaal 3 minuten te verlaten.
Artikel 15: Competitiewedstrijden.
1. Een wedstrijd bestaat uit een aantal partijen, te weten:
Ere en Eerste Divisie
Individueel:
4 maal best uit 5
Paren:
4 maal best uit 5
Teamgame:
1 maal 1001
Alle partijen een open start en dubbel finish.

501
701

Tweede divisie:
Individueel:
4 maal best uit 5
501
Paren:
4 maal best uit 5
501
Teamgame
1 maal 1001
Alle partijen hebben een open start en dubbel finish.
Derde divisie:
Individueel:
4 maal best uit 5
501
Paren:
4 maal best uit 3
501
Teamgame:
1 maal 701
Alle partijen hebben een open start en dubbel finish.

2.

3.
4.

Vierde Divisie en lager
Individueel
4 maal best uit 3
501
Paren
4 maal best uit 3
501
Teamgame:
1 maal 701
Alle partijen hebben een open start en dubbel finish.
Voor de aanvang van de wedstrijd wordt getost. De speler van de uitspelende partij heeft de keus tussen
kop en munt. De winnaar van de toss begint de 1ste, 3de en (eredivisie) 5de leg; het team van de winnaar
van de toss begint ook de 1ste, 3de, 5de en 7de partij. De overige legs en partijen worden gestart door de
verliezer van de toss. Voor aanvang van de teamgame wordt opnieuw getost door de teamcaptains. Het
team van de winnaar van de toss start de teamgame.
Voor aanvang van de wedstrijd bepalen de captains de volgorde van de spelers waarin zij hun individuele
partijen spelen. Dit doen ze onafhankelijk van elkaar.
Wanneer er met paren gespeeld wordt, speelt elk paar van het thuisspelende team tegen elk paar van het
uitspelende team. Het uitspelende team heeft de keuze van wisselen na afloop van de eerste partij. Zie
verder Toelichting wedstrijdformulier.
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Artikel 15: Competitiewedstrijden - vervolg
5.
Bij de partijen die met een open start beginnen, tellen direct alle gescoorde punten. Bij de
partijen die met een dubbele start beginnen (bekercompetitie) tellen de punten nadat de
dubbel is geworpen. Deze dubbel telt mee in de score. Voorafgaande pijlen tellen niet mee
in de score. De speler mag wel gebruik maken van zijn 3 pijlen voor het scoren van zijn
openingsdubbel ondanks dat deze pijlen binnen het speelbord belanden.
Alle partijen die moeten eindigen met een dubbel, eindigen wanneer met het werpen van
een dubbel precies 0 is bereikt. Is het aantal punten hoger dan nodig om de game te
beëindigen, of houdt men 1 punt over dan blijft het aantal punten op het scorebord ongewijzigd. De speler
die het eerste aan deze voorwaarde voldoet is winnaar van deze leg.
6.
Voor elke gewonnen partij ontvangt het team een wedstrijdpunt.
7.
a. De wedstrijden uit speelweek 29 en 30 dienen altijd voor de laatste speelweek gespeeld te zijn.
b. De wedstrijd uit de laatste speelweek van de Competitie kan en mag alleen maar op de desbetreffende
thuisavond gespeeld worden.
c. Na de laatste speelweek is competitie niet meer mogelijk
Artikel 16: Bekerwedstrijden.
1.
Een bekerwedstrijd bestaat uit twee poules, te weten:
Poule A: Ere-, Eerste- en Tweede Divisie
Poule B: Alle resterende lagere Divisies

2.

3.
4.

5.

Spelsysteem Poule A:
Individueel
4 maal best uit 5
Paren
4 maal best uit 5
Teamgame
1 maal 1001

501
501

Spelsysteem Poule B:
Individueel
Paren
Teamgame

501
501

4 maal best uit 3
4 maal best uit 3
1 maal 701

Alle partijen hebben een dubbel start en dubbel finish.
Indien een team en/of darters besluit om aan de bekercompetitie deel te nemen, dan is dit team en/of
darters verplicht om alle partijen in de poule te spelen.
Als er niet gespeeld wordt, dan bestaat de mogelijkheid dat het desbetreffende team en/of darters voor één
of meerdere seizoenen voor deelname aan de bekercompetitie uitgesloten wordt.
Indien een team het scoreformulier van de bekerwedstrijd niet tijdig invult of valideert dan verliest het team
de wedstrijd en wordt men voor één seizoen geschorst voor de bekercompetitie.
De bekercompetitie week loopt van maandag tot en met vrijdag en de wedstrijd dient dan ook in de
desbetreffende week gespeeld te worden.
Uitstellen van een bekerwedstrijd is dan ook niet mogelijk.
Voor alle andere zaken wordt verwezen naar het competitiereglement.

Artikel 17: Wedstrijdformulieren.
1.
Ter controle kunnen de wedstrijdformulieren, die tijdens de wedstrijden zijn ingevuld, door de aangewezen
competitieleiders opgevraagd worden en deze dienen dan gemaild te worden naar de competitieleider.. De
wedstrijdformulieren die opgevraagd worden door één van de competitieleiders dienen binnen drie dagen via
e-mail naar de desbetreffende competitieleider gestuurd te worden. Hierbij is een duidelijke foto van het
wedstrijdformulier toegestaan.
2.
Bij het niet kunnen overleggen van de in punt 1 genoemde wedstrijdformulieren zal een officiële
waarschuwing volgen. Bij drie officiële waarschuwingen zullen de teamcaptain en de reserve teamcaptain
uit hun functie gezet worden.
3
Tevens is elke thuisspelende teamcaptain of reserve teamcaptain verplicht het scoreformulier binnen de
geldende termijn van drie dagen op de site in te vullen, zo niet dan worden er drie punten in mindering
gebracht bij het thuisspelende team. Het uitspelend team dient het scoreformulier binnen vijf dagen goed te
keuren anders worden er drie punten in mindering gebracht bij het uitspelende team.
4.
Indien het systeem het scoreformulier niet goed verwerkt, bijvoorbeeld problemen bij het inloggen en/of
problemen bij het invullen, dan zijn de thuisspelende teamcaptain of reserve teamcaptain hier
verantwoordelijk voor, zij dienen dit binnen drie dagen te melden bij de competitieleider. De uitspelende
teamcaptain of reserve teamcaptain dient dit te melden binnen vijf dagen na de wedstrijddag.
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Artikel 17: Wedstrijdformulieren - vervolg
5.
Als het thuisspelende team niet binnen drie dagen de stand online heeft ingevuld, zal het
wedstrijdformulier opgevraagd worden bij het uitspelende team. Indien het uitspelende
team het wedstrijdformulier niet kan overleggen, zal de wedstrijd een 0 – 0 stand krijgen als
zijnde niet gespeeld.
6.
Indien een team drie keer verzuimd het scoreformulier op de site in te vullen, zal dit team
uit de competitie genomen worden.
7.
Indien een team drie keer een scoreformulier foutief invult, kan de desbetreffende
competitieleider dit wijzigen op verzoek, echter na deze drie keer zullen er drie punten in mindering worden
gebracht bij het thuisspelende team.
8.
De ondertekening door beide captains heeft tot gevolg dat wanneer onrechtmatigheden worden geconstateerd beide teams d.m.v. een reglementaire uitslag gestraft kunnen worden. Aantekeningen, genoteerd
op het wedstrijdformulier, worden als feiten t.a.v. de wedstrijd beschouwd en zullen als zodanig behandeld
worden.
9.
Als men van de leden, die een 180 score gegooid hebben, het lidnummer niet invult, dan zal de
desbetreffende 180 score niet toegekend worden.
Artikel 18: Kampioen.
1.
Het team dat in zijn divisie het hoogste aantal wedstrijdpunten heeft behaald, is kampioen van die divisie.
2.
Indien in een divisie twee of meer teams het hoogste aantal wedstrijdpunten hebben behaald, zal er
gekeken worden naar het onderling resultaat en het leg saldo. Mochten deze resultaten gelijk zijn aan
elkaar, dan zal er een beslissingswedstrijd op neutraal terrein worden gespeeld.
3.
Bij een competitie bestaande uit meerdere divisies, worden beslissingswedstrijden gespeeld voor het
algemeen kampioenschap van die competitie.
4.
Door het behalen van het kampioenschap in de Divisie verplicht het team zich deel te nemen aan de
Divisiekampioenschappen. Mocht het team verhinderd zijn en zich niet uiterlijk 12 uur voor aanvang van
het toernooi afmelden, kan hen de promotie ontnomen worden en indien de promotie ontnomen wordt, zal
de promotieplaats aan de eerst volgende in de eindstand verleend worden.
5.
Elke Divisie kampioen krijgt de mogelijkheid om uitgezonden te worden naar de
Divisie Kampioenschappen van de Nederlandse Darts Bond (N.D.B.).
6.
Het team waarmee men in de competitie Divisie Kampioen wordt, daar dient men ook in te spelen tijdens
de Divisie Kampioenschappen van de N.D.B.
Artikel 19. Roken en Drinken.
1.
Spelers en scheidsrechters dienen in het speelveld geen alcoholische dranken te nuttigen.
2.
Er dient gesport (gedart) te worden in een rookvrije ruimte.
3.
Bij controle tijdens de wedstrijden waar gerookt wordt, wordt de uitslag 0 – 0
4.
Correspondentie ten aanzien van deze reglementaire uitslag is niet mogelijk
Artikel 20. Strafbepalingen.
1.
De competitieleider van de DOT behandelt alle protesten ten aanzien van de competitie welke door spelers
en/of teams bij hem worden ingediend. Deze protesten dienen bij de competitieleider schriftelijk te worden
ingediend binnen een week na de speeldag waarop het protest betrekking heeft. Voor de schriftelijke
verslaglegging van het protest dient men gebruik te maken van het aangifteformulier.
2.
Men dient een wedstrijd niet aan te vangen of te beëindigen als men gegronde redenen heeft om te
protesteren. Redenen van protest zijn wanneer een partij zich niet houdt aan de wedstrijdreglementen of
wanneer de omstandigheden in strijd zijn met de wedstrijdreglementen. Als men protesteert over feiten
welke voor aanvang van de wedstrijd bekend zijn mag men niet aanvangen met de wedstrijd. Is men
eenmaal begonnen kunnen deze zaken geen redenen meer zijn om te protesteren.
3.
Gebeuren er zaken tijdens de wedstrijd waartegen men wenst te protesteren, mogen de resterende partijen
niet meer uitgespeeld worden en wordt de wedstrijd afgebroken. De wedstrijd krijgt dan een voorlopige
uitslag van 0 - 0 tot na uitspraak van de competitieleider. Als er op het ingeleverde wedstrijdformulier een
uitslag is vermeld en beide teamcaptains hebben de formulieren ondertekend, kan men hier geen protest
meer tegen aantekenen.
4.
Als men wil protesteren tegen een beslissing van de competitieleider, kan men schriftelijk protest indienen
met vermelding van reden bij de tuchtcommissie van de DOT. Dit dient binnen 10 dagen na dagtekening te
geschieden waarop de competitieleider uitspraak heeft gedaan.
5.
Ten aanzien van de handelswijze van de tuchtcommissie wordt verwezen naar het tuchtreglement van de
DOT.
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Artikel 21: Reglementaire uitslagen.
1.
Indien gegevens aan het begin van een nieuw seizoen niet op tijd worden aangeleverd op
het bondskantoor, zal het desbetreffende team in de competitie starten met min drie punten
(Artikel 2, lid 11.)
2.
Indien een Buitengewoon lid zijn/haar verplichtingen niet na komt, volgt een officiële
waarschuwing. Na één
officiële waarschuwing volgt bij herhaling een schorsing voor alle gewone leden (Artikel 2,
lid 7)
3
Indien bij sterke verdenking door de competitie leider en/of het bestuur dat een wedstrijd gekocht of
reglementair is weg gegeven, dan zal bij alle puntensystemen halvering van de punten plaats vinden.
(Artikel 4, lid 14.).
4
Indien een team dat aan een competitiewedstrijd heeft deelgenomen, een speler had opgesteld die daartoe
niet gerechtigd was en het wedstrijdformulier is door beide teamcaptains ondertekend, dan wordt de uitslag
van deze wedstrijd 0 – 0 verklaard. (Artikel 7, lid a)
5.
Bij eenzelfde overtreding, zoals gemeld in punt 4, in hetzelfde seizoen, volgt een schorsing voor het
lopende seizoen en de twee seizoenen daarna. (Artikel 7, lid c)
6
Mocht tijdens controle onder b. vermelde personen deze lijsten niet aanwezig zijn, dan wordt de wedstrijd
0 – 0 verklaard. Bij herhaling volgt dan een mindering van drie punten op de uitslag van de wedstrijd voor
het desbetreffende team (Artikel 8).
7.
Wedstrijden kunnen tot 48 uur voor de te spelen datum verzet worden (conform punt 3-b). Indien
er later afgezegd wordt, kan dit een reglementaire uitslag tot gevolg hebben.
(Artikel 11, lid 3-a).
8
Indien één van beide teamcaptains de competitieleider niet op de hoogte brengt van het verzetten of
uitstellen van een wedstrijd (voor de oorspronkelijke speeldatum), zal er een reglementaire uitslag volgen
van 0 punten. Die teamcaptain die dit wel heeft gedaan krijgt het gemiddelde aantal punten Artikel 11, lid 3c.
9.
De competitie kent een opdeling in twee helften gescheiden door de transferperiode. Wedstrijden die vallen
binnen de eerste helft van de competitie dienen gespeeld te worden voor aanvang van de tweede
speelhelft. Indien dit niet is geschied worden de wedstrijden die niet gespeeld zijn 0 - 0 verklaard (Artikel 11
lid 7).
Toekenning van gemiddelde uitslagen worden pas na de desbetreffende competitie helft verwerkt.
10.
Bij uitzonderlijke redenen tot afwezigheid, mits gemeld bij de competitie leider, wordt er een reglementaire
uitslag gegeven van r5 – 0 of 0 – r5 (Artikel 12, lid 6)..
11.
Elke thuisspelende teamcaptain is verplicht het scoreformulier binnen de geldende termijn van drie dagen
in te vullen, zo niet dan worden er drie punten in mindering gebracht bij het thuisspelende team. (zie art. 17,
lid 3)
12.
Een team verplicht zich door het behalen van het kampioenschap in de Divisie deel te nemen aan de
Divisiekampioenschappen. Bij verhindering en geen afmelding uiterlijk 12 uur voor het toernooi kan het
team de promotie ontnomen worden. (Artikel 18, lid 4)
13.
Bij controle tijdens de wedstrijden waar gerookt wordt, wordt de uitslag 0 – 0 (Artikel 19, lid 3).
14.
Gebeuren er zaken tijdens de partijen waartegen men wenst te protesteren, mogen de partijen niet meer
uitgespeeld worden en wordt de wedstrijd afgebroken. De wedstrijd krijgt dan een voorlopige uitslag van
0 - 0 tot na uitspraak van de competitieleider. Als er op het ingeleverde wedstrijdformulier een uitslag is
vermeld van een partij en beide teamcaptains hebben de formulieren ondertekend, kan men hier niet meer
tegen protesteren. (Artikel 20, lid 3).
Artikel 22: Wild-card.
Indien een nieuw team aan de competitie wenst deel te nemen dient het zich te houden aan de
reglementen zoals genoemd in de artikelen 2: Deelname aan de officiële competitie, 3: Voorwaarden en
4: Teams: lid 7 en 8. Wanneer een nieuw team meent niet te kunnen voldoen aan een van deze artikelen,
of wanneer een team meent dat afwijking van deze artikelen op zijn plaats is kan dit team dispensatie door
middel van een "wild card" aanvragen bij de competitieleider. Het toekennen van een "wild card" kan alleen
geschieden door de competitieleider. Voor het toekennen van een "wild card" kan de competitieleider zich
laten adviseren door derden.
Wanneer een team een "wild card" krijgt toegekend houdt dit in dat dit team in de eindrangschikking van de
divisie waarin zij uitkomt een plaats moet hebben verworven binnen de eerste helft van de eindrangschikking. Bij een oneven aantal teams in de divisie wordt dit getal afgerond naar beneden. Zo zal in een
competitie van 9 teams in de eindrangschikking gekeken worden naar plaats 1 tot en met 4. Mocht het
team niet aan deze voorwaarde voldoen zal zij in de volgende competitie één divisie lager worden
ingedeeld als de divisie waarvoor de "wild card" geldt. Mocht het team wel aan deze voorwaarde voldoen
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behoudt zij het recht om in deze divisie te mogen uitkomen en kan de voorrechten
voortvloeiend uit de eindklassering in ontvangst nemen. (prijzen, uitzending naar landelijke
kampioenschappen)
Artikel 23: Kostenlijst.
1
Het inschrijfgeld bestaat uit een deel voor de D.O.T. en een deel voor de N.D.B.
2.
Wijzigingen waarvoor betaald dient te worden, nadat het seizoen gestart is:
 Overschrijven
: € 5,00 per persoon
 Locatie
: € 15,00 per team
 Teamcaptain
: € 7,50 per team
 Speelavond
: € 7,50 per team
 Keuren extra banen
: € 20,00 per baan
 Administratie kosten opgave leden
: € 15,00 per lid (tussentijds)
Slotbepaling:
Als de competitieleider het noodzakelijk acht voor een goed verloop van de competitie, mag hij in uitzonderingsgevallen dispensatie verlenen voor een team of persoon om niet te voldoen aan de reglementen.
Alvorens de competitieleider van dit recht gebruik maakt, dient hij dit te bespreken met het dagelijks
bestuur van de DOT. De competitieleider maakt zijn besluit schriftelijk kenbaar bij de desbetreffende
partijen. Protesten kunnen dan tot 10 dagen na poststempel schriftelijk kenbaar gemaakt worden bij de
Tuchtcommissie
Daar waarin dit reglement niet voorziet brengt de competitieleider een advies uit naar de tuchtcommissie.
Deze commissie zal de kwestie toetsen en komen met een besluit. Gedurende deze procedure krijgt de
wedstrijd een voorlopige uitslag. Tegen de uitspraak van de tuchtcommissie is beroep mogelijk langs de
normale procedurele weg.
(zie verder Artikel 20. Strafbepalingen)
Toelichting wedstrijdformulier:
Voor aanvang van de wedstrijd vullen beide teamcaptains afzonderlijk de namen in van de spelers die in
die bepaalde volgorde in de singles zullen uitkomen. De teamcaptain die het eerste het wedstrijdformulier
invult, kan zijn/haar namen afdekken. Het is noodzakelijk dat bij de singles de achternamen en de
lidnummers van de deelnemers ( en bij de verdere partijen van een eventuele invaller) vermeld worden.
De toss: de spelers van de eerste single tossen erom wie de wedstrijd mag beginnen (het bezoekende
team bepaalt of ze kop of munt nemen). Daarna wordt er niet meer getost, maar beginnen de teams om de
beurt. Voor de aanvang van de teamgame wordt opnieuw getost om te bepalen wie deze partij mag
beginnen. Het team dat de eerste toss wint wordt op het wedstrijdformulier aangegeven door bij dat team
het vakje winnaar toss aan te kruisen.
De spelers die in aanmerking willen komen voor selectie voor het afdelingsteam dienen dit te melden bij
hun teamcaptain. Hij/zij ligt de competitieleider in. Hij/zij zal dan de individuele resultaten van deze speler(s)
in hun single-partij noteren op de achterzijde van het wedstrijdformulier in de daarvoor bestemde hokjes.
De captain van de tegenpartij dient deze gegevens te controleren. Men kan altijd zijn/haar ranking punten
invullen, deze worden dan gepubliceerd. op de Web site. Maar niet aangemeld door de teamcaptain
betekent ook niet in aanmerking komen voor het selectieteam. Spelers met een gemiddelde lager dan 15.0
per dart worden niet opgenomen in de ranking lijst.
Na de singles krijgt de teamcaptain van het bezoekende team als eerste de gelegenheid de namen en de
paren voor de koppels in te vullen. De captain van het bezoekende team heeft dus ook de keuze van het
wisselschema van de koppels ( aabb; abba of abab). Nadat hij/zij het wedstrijdformulier aldus heeft
ingevuld, overhandigt hij/zij dit aan de captain van het thuisspelende team, die vervolgens de paren voor
zijn koppels noteert en wel zodanig dat dit correspondeert met het door zijn tegenstander gekozen
wisselschema.
Na afloop van de wedstrijd dient men op de daarvoor bestemde ruimte de uitslag te vermelden in de juiste
volgorde (thuisteam score – uit team score). De uitslag wordt verkregen door het optellen van de door elk
team behaalde scores (1 - 0, 0 - 1) op alle negen wedstrijdonderdelen.. Beide teamcaptains controleren
beide wedstrijdformulieren en ondertekenen de formulieren als zij akkoord gaan met het daarop vermelde
wedstrijdverloop. Deze ondertekening is bindend en niet herroepbaar.
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