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TOP TIEN 
 
 
1. De laatste vier wedstrijden van de officiële competitie mogen er geen nieuwe spelers 

worden ingeschreven; dit geldt tot aan het einde van het seizoen.  
 
2. Voor de laatste vier wedstrijden uit de officiële competitie geldt dat alleen spelers 

voor een bepaald team mogen uitkomen als zij één of meerdere 
competitiewedstrijden voor dit team hebben gespeeld. De hiervoor genoemde regels 
gelden ook voor de bekercompetitie. Tevens mag in de bekercompetitie voor slechts 
één team worden uitgekomen. Een team in de Beker competitie is dus hetzelfde van 
samenstelling als het competitie team.  

 
3. Een speler mag maar één wedstrijd uit een speelweek darten. Bijvoorbeeld: Indien 

een wedstrijd uit speelweek 3 is uitgesteld en wordt gespeeld in speelweek 6 mag 
een speler die voor een ander team een geplande wedstrijd in speelweek 3 heeft 
gespeeld niet aan de inhaalwedstrijd deelnemen. Ondanks dat voor deze speler 
misschien in speelweek 6 geen wedstrijd is gepland. Indien een speler meerdere 
wedstrijden uit een zelfde speelweek heeft gespeeld wordt deze speler in de tweede 
en volgende wedstrijden als een niet speelgerechtigde speler beschouwd. (zie artikel 
19.7).  

 
4. Als een wedstrijd wordt omgedraaid (uit en thuis) blijft de speelweek hetzelfde. Het 

wedstrijdnummer zal ook gelijk blijven. Het omdraaien van een wedstrijd dient te 
worden ingevoerd in Teambeheer via de teaminlog (Wedstrijd / Omdraaien).Een 
wedstrijd wordt pas als omgedraaid beschouwd als er contact is geweest tussen 
beide teams en er overeenstemming is. Beide teams dienen de wedstrijden via 
Teambeheer te verzetten via de teaminlog.  

 
5.  Een onvolledig team kan een wedstrijd spelen. De ontbrekende speler wordt geacht 

al zijn darts buiten het dartbord te hebben geworpen. Een team moet minimaal uit 
drie speelgerechtigde spelers bestaan.  

 
6.  Uitslagen dienen uiterlijk 3 dagen na de speeldatum in Teambeheer te zijn ingevoerd. 

Indien de uitslagen binnen 3 dagen niet zijn ingevoerd volgen sancties (artikel 19.4). 
Indien om wat voor reden ook hieraan niet kan worden voldaan, dient er binnen de 
gestelde termijn contact opgenomen te worden met de divisie leider.  

 
7.  Beide teamcaptains moeten binnen drie dagen na de speeldatum (zie artikel 11.3 en 

artikel 19.5) de uitslagen van de wedstrijd invoeren in Teambeheer via de teamlogin 
(Wedstrijden / formulier inleveren) conform de invoerinstructies van Teambeheer. De 
wedstrijdcommissie is te allen tijde bevoegd na het elektronisch toezenden van het 
formulier, aan de teamcaptain te vragen het geschreven exemplaar toe te zenden. 
Aan deze vraag moet altijd worden voldaan. De wedstrijdformulieren moeten door de 
teamcaptain tot 1 september (het begin van de nieuwe competitie) worden bewaard.  

 
8.  Alleen door de SDC uitgegeven wedstrijdformulieren zijn geldig. Aan het begin van 

het seizoen worden door de SDC per team wedstrijdformulieren beschikbaar gesteld, 
de teamcaptains dienen te zorgen voor het vermenigvuldigen hiervan.  

 
9.  De laatste 4 competitiewedstrijden moeten in de geplande week, of eerder worden  

gespeeld, om competitievervalsing tegen te gaan.  
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10.  Financiële sanctie voor de aanvraag van spelersbescheiden, lopende het seizoen, als 

gevolg van verlies of diefstal: Spelerspas € 7.50 
  
 
Wijzigingen seizoen 2016-2017 (besloten op de ALV 04-04-2016) 
 
Artikel 7   (lid 6 toegevoegd) 
 
6. Het is een gastspeler niet toegestaan in te vallen in een team wat uitkomt (of in het lopende 

seizoen is uitgekomen) in dezelfde poule als waar de gastspeler speelt (of het lopende 
seizoen heeft gespeeld). Een team kan maximaal gebruik maken van 1 gastspeler per 
competitiewedstrijd 

 
Artikel 13 lid 2 
  
NIEUW 
  
Het afzeggende team dient binnen één week contract op te nemen met de tegenpartij voor het zoeken 
naar een nieuwe speeldatum. Deze moet binnen 5 speelweken vallen vanaf de speeldatum van de 
desbetreffende wedstrijd. Beide teams dienen de nieuwe datum in te voeren in Teambeheer (via de 
teamlogin Wedstrijden /  verzetten). 
 
WAS: 
Het afzeggende team dient binnen één week contact op te nemen met de tegenpartij voor het bepalen 
van een nieuwe speeldatum. Deze moet binnen 4 speelweken vallen vanaf de speeldatum van de 
desbetreffende wedstrijd. De nieuwe datum dient tevens binnen 1 week bekend te zijn bij de 
wedstrijdcommissie. Beide teams dienen de nieuwe datum in te voeren in Teambeheer (via de 
teamlogin Wedstrijden /  verzetten). 
  
Artikel 19 lid 10 
  
NIEUW 
  
Indien de wedstrijd niet binnen de gesteld termijn kan worden gespeeld, zal de uitslag van de 
wedstrijd 0-0 worden verklaard. 
Indien een team naar alle redelijkheid er alles aan gedaan heeft om de wedstrijd alsnog door te laten 
gaan, kan op bovenstaande beroep worden aangetekend bij de beroepscommissie 
van de SDC. Na toewijzing van de claim, door de beroepscommissie van de SDC, zal het team het  
gemiddelde aantal punten plus 1 punt ontvangen voor deze wedstrijd, berekend aan het eind van de 

competitie. Een claim zal tenminste 5 en maximaal 9 punten bedragen. 
Bij toewijzing van een claim zal een team direct 5 punten worden toegewezen, eventuele overige 
punten zullen aan het eind van de competitie worden berekend en toegewezen. 
 
WAS 
Indien om wat voor reden dan ook een wedstrijd niet gespeeld wordt of niet gespeeld kan worden 

dienen beide teamcaptains een wedstrijdformulier in te sturen, binnen 3 dagen, waarop de 
spelersnamen zijn ingevuld.Mocht een teamcaptain vinden dat hij recht op de punten heeft, 
moet hij op dit formulier melden dat hij de wedstrijd wil claimen met reden en uitleg 
waarom. 

Na toewijzing van de claim, door de wedstrijdcommissie van de SDC, zal het team het gemiddelde 
aantal punten plus 1 punt ontvangen voor deze wedstrijd, berekend aan het eind van de 
competitie. Een claim zaltenminste 5 en maximaal 9 punten bedragen. 

Bij toewijzing van een claim zal een team direct 5 punten worden toegewezen, eventuele overige 
punten zullen aan het eind van de competitie worden berekend en toegewezen  


