REGLEMENTEN SALLANDSE DARTCOMPETITIE
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REGLEMENTEN SALLANDSE DARTCOMPETITIE
Artikel 1: Competities.
1.

De Sallandse Dart Competitie, hierna te noemen SDC, organiseert in de periode van
september tot juni van het volgende jaar een dartscompetitie in een straal van 45 km rondom
Wijhe en de Flevopolder met als uiterste grens Dronten Emmeloord. Hierna te noemen de
competitie. De competitie bestaat uit een officieel deel (per divisie), kampioenswedstrijden en
een nacompetitie (promotie – degradatie). Elk ingeschreven team dient hieraan deel te
nemen en zich te onderwerpen aan de reglementen van de SDC.

2.

Naast de officiële competitie wordt er in dezelfde periode een bekercompetitie georganiseerd.
Deelname aan deze competitie is niet verplicht, elk team dat wenst deel te nemen aan deze
competitie, dient dit aan het begin van het seizoen (de competitie) online kenbaar te maken
middels de keuzeoptie bij de teaminschrijving in Teambeheer. Voor de jeugdleden wordt er
geen bekercompetitie georganiseerd.

3.

De reglementen zijn van toepassing op de officiële door de SDC georganiseerde wedstrijden.
Daar waar de regels niet overeenkomen wordt dit expliciet aangegeven.

4.

Elk ingeschreven team wordt geacht de competitie als zodanig uit te spelen anders volgt
artikel 19 lid 14

Artikel 2: Organisatie van de officiële competitie.
1.

De SDC organiseert de officiële competitie. Zij kent hiervoor 1 of meerdere divisies.
Deze divisies zijn onderverdeeld in:
a.
één eredivisie;
b.
twee eerste divisies;
c.
vier tweede divisies;
d.
één of meerdere lagere divisies, al naar gelang het aantal deelnemende teams;
e.
één of meerdere jeugddivisies.

2.

Er wordt gestreefd naar 14 teams per divisie.

3.

Elk team zal ernaar streven een zo hoog mogelijke plaats in de eindrangschikking in te
nemen. Bovendien is elk team verplicht zich aan de promotie en degradatieregeling van de
SDC te onderwerpen.

4.

Het bestuur van het SDC benoemt een wedstrijdcommissie die bestaat uit een voorzitter
(wedstrijdleider) en twee of meer leden.

5.

De wedstrijdcommissie stelt het wedstrijdschema vast. Publicatie van de rangschikking op de
SDC site wordt realtime bijgewerkt.

Artikel 3: Deelname officiële competitie.
1.

De inschrijving van teams dient te gebeuren vóór een, door het bestuur vastgestelde datum,
vóór aanvang van het seizoen. Deze inschrijving zal digitaal geschieden via een aparte
inschrijfmodule die via de SDC site te benaderen is. Tijdens het seizoen worden geen teams
meer toegelaten.

2.

a. Deelname aan de officiële competitie is uitsluitend mogelijk voor teams van minimaal vier
geregistreerde spelers (M/V). Voor de SDC, met uitzondering van de jeugdcompetitie, kunnen
uitsluitend spelers worden geregistreerd die de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt. Voor de
jeugdcompetitie geldt voor een speler een leeftijd van minimaal 10 jaar en maximaal 17 jaar.
Een speler is voor een team geregistreerd vanaf het moment van inschrijving en blijft dit voor
het gehele seizoen. Uitgezonderd in situaties genoemd in artikel 6.2.
b. Voor opgave wijzen de geregistreerde spelers uit hun midden een teamcaptain aan, welke
geacht wordt aan de uit deelname aan de competitie voortvloeiende verplichtingen van het
team te voldoen. Voor jeugdteams treedt de volwassen begeleider als teamcaptain op.
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De bedoelde verplichtingen zijn:
- zorg dragen voor het voldoen van de contributie;
- zorg dragen voor de genoemde punten in de artikelen 5 tot en met 18.
3.

De geregistreerde spelers mogen geen lid zijn van andere – bij een overkoepelende
dartsorganisatie aangesloten – lidorganisaties.

4.

a.

b.
c.

5.

a.
b.

6.

Tevens is het mogelijk voor teams tijdens het seizoen spelers in te schrijven. Dit gaat
via de teaminlog van Teambeheer. (Mijn dartteam / mutaties / inschrijven) . Een
nieuwe speler is ingeschreven zodra het inschrijfproces in Teambeheer correct en
volledig is doorlopen.
Nieuwe spelers die op het wedstrijdformulier worden opgegeven als reservespelers
- ook al hebben zij niet gespeeld - worden als een geregistreerde speler voor het team
beschouwd.
De laatste vier wedstrijden van de officiële competitie mogen er geen nieuwe spelers
worden ingeschreven; dit geldt tot aan het einde van het seizoen.
In principe worden alleen teams toegelaten die voldoen aan de vereisten, genoemd in
de reglementen
Speelgelegenheden die zich binnen de genoemde regio’s bevinden kunnen door het
bestuur en/of de ledenvergadering worden geweigerd.

De aan de competitie deelnemende teams dienen hun thuiswedstrijd te spelen in een
gelegenheid met een horecavergunning. Er is geen mogelijkheid meer dispensatie te verlenen
voor gelegenheden die niet in het bezit zijn van een horecavergunning. Voor de
jeugdcompetitie geldt een algeheel rook- en alcoholverbod voor zowel de spelers alsmede de
begeleiders tijdens wedstrijden en toernooien. Tevens dient een gelegenheid te voldoen aan
de materiële bepalingen zoals genoemd in artikel 10. Indien een verzoek tot deelname aan de
competitie binnenkomt van een team dat hier niet aan voldoet, beslist het bestuur.

Artikel 4: Teamnaam.
1.

De wedstrijdcommissie kan aan de inschrijving voorwaarden verbinden, in het bijzonder voor
wat de naam van het team betreft.

Artikel 5: Contributie.
1.

Teams kunnen uitsluitend aan de competitie deelnemen als de contributie is betaald. De
contributie moet voor een, door het bestuur vastgestelde datum voor aanvang van het
seizoen, zijn voldaan. De contributie kan via een bankoverschrijving of via i-DEAL worden
voldaan. Op een, door het bestuur vastgestelde datum, voor aanvang van het seizoen zullen,
indien de contributie en alle bescheiden (art 5, lid2) zijn ontvangen, de persoonlijke pasjes van
de teamleden worden uitgereikt (aan de teamcaptain, of teamvertegenwoordiger).

2.

Leden van de SDC kunnen alleen als lid van een bepaald team worden ingeschreven. Nieuwe
leden moeten zich via Teambeheer inschrijven en hierbij de volledige procedure volledig en
correct doorlopen. Voor jeugdleden geldt tevens dat een ouderverklaring dient te worden mee
gezonden.
Indien er gegevens wijzigen dient dit aan de ledenadministratie te worden doorgegeven.
Leden die zich tijdens het seizoen inschrijven worden altijd beschouwd als nieuwe leden.
Indien aan deze voorwaarde niet wordt voldaan is deze speler niet speelgerechtigd (zie artikel
19.7).

3.

De contributie wordt gekoppeld aan de inflatiecorrectie afgerond op hele euro’s. (0,49 is 0
euro en >0,50 is 1 euro.) Overige contributie wijzigingen worden alleen doorgevoerd indien
deze wijzigingen door de ledenvergadering zijn goedgekeurd. Nieuwe leden die zich in de
tweede competitiehelft inschrijven, krijgen 50% korting op het SDC-deel van de contributie.
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Artikel 6: Teams.
1.

a.
b.

2.

3.

4.

De teamleden moeten in het bezit zijn van een door de SDC uitgegeven spelerspas,
welke voor de wedstrijd overlegd moet kunnen worden. Zonder deze pas is men niet
speelgerechtigd (zie artikel 19.7); met uitzondering van nieuwe leden (zie artikel 3.4)
Bij verlies of diefstal van de spelerspas(sen) zal de betreffende speler of teamcaptain
voor het verkrijgen van deze bescheiden binnen 2 weken na constatering (= 1x spelen
zonder bescheiden) een hernieuwde aanvraag moeten doen bij de ledenadministratie.
Indien noodzakelijk zal per speler ook pasfoto verstrekt moeten worden
Per speler zal een financiële vergoeding noodzakelijk zijn, die ook binnen 2 weken na
constatering moet zijn voldaan op de girorekening van de Sallandse Dart Competitie.
Indien alle hiervoor genoemde zaken niet tijdig worden voldaan zal/zullen de
betreffende speler(s) niet speelgerechtigd zijn.
§ Sanctie m.b.t. niet speelgerechtigde spelers: artikel 19 - lid 7
§ Sanctie m.b.t. financiële afhandeling: artikel 19 - lid 11

Een speler die voor een bepaald team is geregistreerd mag alleen nog wisselen als hij aan
alle hieronder genoemde voorwaarden voldoet:
a.
dit een team is van dezelfde speelgelegenheid;
b.
dit team in een gelijke of hogere divisie uitkomt;
c.
vervallen;
d.
de speler in de betreffende speelweek nog geen wedstrijd heeft gespeeld;
e.
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). Lid e geldt niet voor de 3e en 4e divisie.
f.
Een team kan maximaal gebruik maken van 1 gastspeler per competitiewedstrijd
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.
Een speler of team mag tijdens het seizoen niet van speelgelegenheid wisselen. Behoudens
door de wedstrijdcommissie, in uitzonderingsgevallen, te verlenen dispensatie. Dit verzoek tot
dispensatie moet schriftelijk bij de wedstrijdcommissie van de SDC ingediend worden. De
betreffende speler moet, behoudens uitzonderingsgevallen te bepalen door de
wedstrijdcommissie, wel in een gelijke of hogere divisie gaan spelen.
Een team is gekoppeld aan de speelgelegenheid. De inschrijving voor een nieuw seizoen van
een team dat ook het voorgaande seizoen aan de competitie heeft deelgenomen, hoeft niet
van dezelfde samenstelling te zijn

5.

Wisselen van speelgelegenheid
a.
Wisselen van speelgelegenheid is tijdens het dartseizoen niet mogelijk. Behoudens
door de wedstrijdcommissie, in uitzonderingssituaties, te verlenen dispensatie. Dit
verzoek tot dispensatie moet schriftelijk bij de wedstrijdcommissie van de SDC
worden ingediend.
b.
Tussen twee competitie (seizoenen) is het wisselen van speelgelegenheid met
behoud van plaats in de divisie alleen mogelijk indien de absolute meerderheid van de
leden (geregistreerde spelers) van speelgelegenheid willen wisselen. Als de stemmen
staken (gelijk aantal voor en tegenstemmers), dan geldt de uitgebrachte stem van de
teamcaptain voor twee stemmen.

6.

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).

augustus ’19

4

REGLEMENTEN SALLANDSE DARTCOMPETITIE

7.

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.

8.

Een team dat zich als nieuw team inschrijft, mag voor aanvang van de competitie aangeven
of zij in de 4de dan wel in de 3de divisie wil starten. Tevens kan een team een verzoek
indienen bij het bestuur om in de 2de divisie te mogen starten. Een verzoek heeft kans van
slagen indien de individuele spelers aantoonbaar in de hogere divisies hebben gespeeld.

9.

Een team kan tijdens het seizoen nieuwe spelers inschrijven. Deze speler is speelgerechtigd
nadat is voldaan aan de voorwaarden genoemd in artikel 3.4 en 5.2.

10.

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.

Artikel 7: Reservespeler / gastspeler.
1.

Een team mag in een wedstrijd gebruik maken van een reservespeler welke in het bezit moet
zijn van een geldige spelerspas. Het gebruik maken van een reservespeler dient voordat de
wedstrijd begint op het wedstrijdformulier te worden vermeld en aan de tegenstander te
worden meegedeeld.

2.

De reservespeler mag pas ingezet worden na afloop van een partij (een wedstrijd bestaat uit
negen partijen). Met uitzondering van de eredivisie: In de eredivisie mag pas gewisseld
worden na de individuele partijen (niet tussen Round Robin en individuele partijen).

3.

De speler die door de reservespeler is vervangen, mag niet meer deelnemen aan de
wedstrijd, nadat de wedstrijd is voortgezet.

4.

De aankondiging van gebruikmaking van de reservespeler dient tussen de twee partijen te
geschieden. Op het wedstrijdformulier dient te worden vermeld wanneer de reservespeler is
ingevallen (bijv. ‘na de 1e koppelwedstrijd’).

5.

De reservespeler wordt geacht aan de wedstrijd te hebben deelgenomen en is derhalve
een geregistreerde speler voor het team.

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). Lid 6 geldt niet voor de 3e en 4e divisie
Een team kan maximaal gebruik maken van 1 gastspeler per competitiewedstrijd

7.

Artikel 8: Protest.
1.

Indien aanleiding daartoe bestaat, kan een wedstrijd onder protest gespeeld worden. Dit dient
op het wedstrijdformulier vermeld te worden. Bovendien dient dit, binnen 14 dagen na de
wedstrijd, via email met uitleg gemeld te worden bij de wedstrijdcommissie. In geval van twijfel
is verzenddatum van de mail maatgevend.

2.

Schriftelijke protesten zullen door de wedstrijdcommissie in behandeling worden genomen. De
wedstrijdcommissie toetst, binnen 14 dagen na ontvangst, het protest aan de reglementen.
Indien op basis van deze toetsing geen uitspraak kan worden gedaan wordt het protest
voorgelegd aan het bestuur. De teamcaptain wordt na ontvangst van het protest, schriftelijk op
de hoogte gesteld van deze ontvangst. Ook indien de zaak wordt voorgelegd aan het bestuur
wordt de teamcaptain hiervan schriftelijk in kennis gesteld. In de brief wordt de datum
genoemd waarop het protest door het bestuur wordt behandeld. Het bestuur is verplicht het
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protest op de eerst volgende bestuursvergadering te behandelen. Binnen 14 dagen na de
behandeling wordt de teamcaptain schriftelijk van de uitspraak op de hoogte gesteld.

Artikel 9: Controle spelerspasjes.
1.

Controle van de spelerspas dient te gebeuren door de teamcaptains, voor aanvang van de
wedstrijd. Indien er wordt geconstateerd dat een spelerspas niet in orde is of ontbreekt, is men
niet speelgerechtigd, dit is de verantwoordelijkheid van beide teamcaptains. (artikel 19.7).
Bovendien kunnen pasjes en wedstrijdformulieren worden gecontroleerd door controleurs, te
weten:
a.
het bestuur;
b.
door het bestuur daartoe speciaal aangewezen personen.
De controleurs moeten zich als zodanig kunnen legitimeren.

Artikel 10: Materiele bepalingen.
1.

Het dartbord moet voldoen aan de volgende eisen:
a.
in goede staat, zonder beschadigingen;
b.
volkomen vlak;
c.
de draden moeten goed zichtbaar zijn en niet glimmend;
d.
de nummering moet aanwezig zijn en op de juiste wijze aanwijzen;
e.
de dubbel 20 moet rood zijn.

2.

De roos van het dartbord moet zich op een hoogte van 1.73 meter (+ of – 1 cm) bevinden,
verticaal gerekend ten opzichte van de werplijn (oche).
3.

4.

a.

b.
5.

a.

a.
De achterkant van de werplijn (oche) moet zich op 2.37 meter bevinden,
horizontaal gerekend ten opzichte van de voorkant van het dartbord.
Tevens geldt een diagonale lijn van 2.93 meter vanaf de roos tot de werplijn.
b.
De werplijn dient gemarkeerd te worden door een verhoogde werplijn (raised
oche).
Dit is een verhoogde drempel met een hoogte tussen de 3.8 en 6 cm en met een
minimale lengte van 61 cm.
De spelers moeten tijdens de partij op de hoogte zijn van de score. Deze wordt
aangetekend op een scorebord voor de in lid 3 vermelde werplijn. Dit scorebord moet
naast het dartbord zijn opgehangen en bovendien moet het in een goede staat
verkeren en te alle tijden goed leesbaar zijn. Het gebruik van een
elektronisch scorebord is niet toegestaan.
Rondom de speler moet minimaal een vrije ruimte zijn van 1 meter.
Het dartbord moet voorzien zijn van een goede verlichting, welke geleverd moet
worden door bij voorkeur twee spots. Deze verlichting moet dan aan de waarden uit
onderstaande tabel voldoen:
Afstand voorkant
dartbord tot spots (cm)
75 – 100
100 – 125
125 – 150
150 – 175
175 – 200
200 – 250

Hoogte spots
t.o.v. de bull (cm)
40 – 50
50 – 60
60 – 70
70 – 80
80 – 90
90 – 100

Vermogen van spots
in watts – minimaal
75
75
75
100
100
150

Onderlinge afstand
tussen spots (cm)
30 – 40
30 – 40
40 – 50
40 – 50
50 – 60
50 - 60

Bij afwijkende verlichtingssoorten moet de lichtopbrengst aan het bord evenredig zijn
aan de sterkte genoemd in de tabel. Het aantal lumen ( lichtsterkte ) dient minimaal
600 lumen te zijn.
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b.

De verlichting moet zijn uitgevoerd met kappen die alle licht afleiden weg van de ogen
van spelers, wanneer zij aan de oche (drempel) staan. De verlichting moet zodanig
zijn opgehangen, zodat deze geen verblindende uitwerking heeft op spelers en
scheidsrechters.

c.

De minimale hoogte van de verlichting boven het dartsbord (gemeten aan de bovenzijde van het bord tot aan het lichtpunt) - conform de bovenstaande tabel - bedraagt
tenminste 20 centimeter. Dit betekent dat er voldoende ruimte vanaf het dartsbord tot
aan het plafond moet zijn voor het armatuur en/of de bevestiging van de lampen.

d.

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.

6.

Elk soort dart kan worden gebruikt, voor zover hun lengte niet meer is dan 30.5 cm en het
gewicht niet meer is dan 50 gram.

7.

De vloer voor het dartbord moet dartsvriendelijk zijn en minimaal 1.25 m breed.

Artikel 11: Datum en tijd.
1.

De competitieweek loopt van maandag t/m donderdag daarop volgend. Voor wedstrijden van
de jeugdcompetitie geldt dat alleen de vrijdagavond en eventueel de zaterdag van de
competitieweek de officiële en enige speeldag is.

2.

Wedstrijden vinden plaats binnen de competitieweek waarin de wedstrijd is uitgeschreven.

3.

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.
De aanvang van de competitiewedstrijd is 20.00 uur of zoveel eerder of later als onvoorziene
omstandigheden dit vereisen, met een uiterste begintijd van 20.30 uur.
De aanvang van wedstrijden voor de jeugdcompetitie worden in onderling overleg vastgesteld,
maar beginnen op vrijdagavond niet later dan 19.30 uur.

4.

5.

Het desbetreffende wedstrijddartbord moet minimaal een half uur voor aanvang van een
wedstrijd voor het ingooien beschikbaar zijn voor beide teams.

Artikel 12: Afwezigheid.
1.
2.
3.

Een team dat te laat komt verliest de wedstrijd, voor zover van het te laat komen melding is
gemaakt op het wedstrijdformulier door de teamcaptain van de tegenpartij en dit bevestigd is
door getuigen (artikel 19.10).
Een wedstrijd kan worden begonnen met een onvolledig team. De ontbrekende speler(s)
moet(en) echter tijdig aankomen om een wedstrijdverloop zonder onderbrekingen mogelijk te
maken.
In het geval dat een team voor een vastgestelde wedstrijd afwezig was, kan het aanwezige
team de wedstrijd claimen (artikel 19.6, 19.9 en 19.10).

Artikel 13: Afzeggen.
1.

Afzeggen is niet toegestaan, tenzij men hiervoor een gegronde reden heeft. Het afzeggen
gebeurt minimaal 48 uur van tevoren, overmacht situaties uitgezonderd, bij de teamcaptain,
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indien de teamcaptain onbereikbaar is kan, in overleg met de wedstrijdcommissie c.q.
divisieleider, de speellocatie / teamlid worden ingelicht. Voor de geplande speeldatum en tijd
wordt de wedstrijdcommissie c.q. divisieleider, via de internetsite (sdcdarts.nl), door beide
teamcaptains van de afzegging op de hoogte gebracht.
Deze afzegging, overmacht situaties uitgezonderd, dient digitaal (e-mail of via de teamlogin op
Teambeheer) te geschieden.
2.

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).

3.

a.
b.
c.

4.

De laatste 4 competitiewedstrijden moeten in de geplande week, of eerder worden
gespeeld, om competitievervalsing tegen te gaan.
Alle competitiewedstrijden die voor de 4 laatste competitiewedstrijden staan
gepland, moeten voor de laatste 4 speelweken gespeeld zijn.
De bekerwedstrijden moeten binnen een week na de geplande week gespeeld zijn om
het verloop van de bekercompetitie niet in gevaar te brengen.

Als het afzeggende team met de minimaal vereiste drie spelers kan spelen mag de wedstrijd
niet worden afgezegd.

Artikel 14: Scheidsrechter / Wedstrijdofficial / Schrijver.
1.

Het thuisspelende team dient te zorgen voor een capabele schrijver voor het noteren van de
score. De schrijver is tevens scheidsrechter.

2.

Het bestuur kan neutrale scheidsrechters benoemen.

3.

Tijdens het werpen blijft de schrijver onbeweeglijk staan. Hij mag geen aanwijzingen geven.

4.

De speler achter de oche mag op elk moment tijdens zijn partij bij de scheidsrechter c.q.
schrijver informeren naar de gescoorde of overgebleven punten. De scheidsrechter c.q.
schrijver mag echter niet vertellen hoe een speler uit moet gooien.

5.

De score mag pas geschreven worden nadat de speler zijn drie darts heeft geworpen.

6.

De darts mogen pas uit het bord worden gehaald nadat de score is genoteerd.

7.

Nadat de volgende speler zijn eerste dart geworpen heeft, is geen beroep op de score meer
mogelijk. Beroep op een rekenfout is mogelijk tot je eerstvolgende beurt.

8.

De schrijver let op het correct houden van de werpafstand. Indien een speler zich na een
waarschuwing niet aan de officiële werpafstand houdt, kan de schrijver de worp ongeldig
verklaren. Deze worp mag niet worden overgespeeld. Hierop is geen beroep mogelijk.

Artikel 15: Competitiewedstrijd.
1.

Een wedstrijd bestaat uit een aantal partijen, de spelsoort verschilt per divisie, te weten:
a.
Eredivisie:
Halve ‘Round Robin’ best off 1 individueel*
4 maal best off 7 - 501 individueel
4 maal best off 5 - 501 koppel
b.
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c.

Tweede divisie:
4 maal best off 5 - 501 individueel
4 maal best off 5 - 501 koppel
1 maal best off 1 - 1001 gehele team

d.

Derde divisie:
4 maal best off
4 maal best off
1 maal best off

5 - 501 individueel
3 - 501 koppel
1 - 1001 gehele team

Vierde divisie:
4 maal best off
4 maal best off
1 maal best off

3 - 501 individueel
3 - 501 koppel
1 - 1001 gehele team

e.

f.

De jeugdcompetitie wordt gespeeld volgens:
4 maal best of 3 - 501 individueel
4 maal best of 3 - 501 koppel
1 maal best of 1 - 701 gehele team

Alle partijen hebben een open start en eindigen op een dubbel.
*

Round Robin: Elke speler speelt in principe één leg tegen twee spelers van het andere team
(totaal 8 legs). Bij een stand van 4-4 volgt een z.g. ‘captainsgame’, om de winnaar te bepalen.
De game wordt gespeeld door een de speler die door de captain mag worden aangewezen.
Bij een stand van 4-4 wordt er gebulld wie mag beginnen. De Round Robin (RR) eindigt indien
een van de teams 5 legs heeft gewonnen. Het winnende team heeft één wedstrijdpunt
gewonnen. Dit punt dient op het wedstrijd formulier te worden ingevuld achter de
teamwedstrijd, bij de legstand wordt 1-0 of 0-1 vermeld.
De volgorde waarin wordt gespeeld is aangegeven op het wedstrijdformulier.

2.

In de bekercompetitie worden de volgende spelsoorten gespeeld:
a - 1. 1e Ronde (laatste 256)
– zoals in de 3e divisie
e
e
a - 2. 2 en 3 Ronde (laatste 128 en laatste 64)
– zoals in de 2e divisie
e
e
a - 3. 4 en 5 Ronde (laatste 32 en laatste 16)
– zoals in de 1e divisie
a - 4. 6e en 7e Ronde (laatste 8 en halve finales)
– zoals in de eredivisie
a - 5. De 3e en 4e plaats wordt gespeeld volgens het ere divisie systeem.
a - 6. De bekerfinale wordt gespeeld volgens:
4 maal best of 7 - 501 individueel
4 maal best of 5 - 701 koppel
1 maal best of 3 - 1001 gehele team
b. De bekercompetitie wordt gespeeld volgens knock-out systeem.
c. Indien noodzakelijk kan de wedstrijdcommissie besluiten om in één speelweek meerdere
bekerwedstrijden te plannen.
d. De teams de in de eerste ronde verliezen spelen automatisch mee in de verliezersronde

3.

Voor aanvang van iedere partij wordt er voor de bull geworpen. Diegene die zijn dart het
dichtst bij de bull werpt begint de partij. Het uitspelende team werpt de eerste dart op de bull.
Bij het gooien op de bull telt het hele speelvlak (van de dubbel bull t/m de dubbel).

4.

Voor aanvang van de wedstrijd bepalen de teamcaptains, onafhankelijk van elkaar, de
volgorde waarin spelers hun individuele partijen spelen.

5.

De partijen worden gespeeld in de volgorde die op het wedstrijdformulier is aangegeven. In
onderling overleg kan van deze volgorde worden afgeweken.

6.

Bij het spelen van het gehele team (teamgame) wordt de volgorde van de individuele partijen
aangehouden. De eerste speler van beide teams werpt voor de bull, diegene die zijn dart het
dichtst bij de bull werpt begint de partij. (Niet van toepassing voor de eredivisie)
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7.

Alle partijen moeten eindigen met een dubbel. Deze eindigen wanneer met het werpen van
een dubbel de score ‘nul’ bereikt is.

8.

Puntentelling:
4 individuele partijen = 4 punten;
4 koppel partijen
= 4 punten;
1 team partij/RR
= 1 punt.
Beide teamcaptains zijn verantwoordelijk voor het ordelijk verlopen van de competitie- en/of
bekerwedstrijd en bijvoorbeeld het GSM-gebruik tot een minimum te beperken.

9.

Artikel 16: Wedstrijdformulieren.
1.

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.

2.

Het thuisspelende team stelt per wedstrijd twee wedstrijdformulieren ter beschikking.

3.

Beide teamcaptains moeten voor aanvang van de wedstrijd, de namen en lidnummers van de
spelers (ook van de eventuele reservespeler) op het wedstrijdformulier vermelden. Beide
teamcaptains zijn verantwoordelijk voor de juiste en volledige invulling van de
wedstrijdformulieren, bijvoorbeeld: een teamcaptain is er ook verantwoordelijk voor dat de
juiste lidnummers bij de spelers van de tegenpartij zijn ingevuld (zie artikel 19.5 en 19.7).

4.

Aan het eind van de wedstrijd wordt de uitslag op het wedstrijdformulier ingevuld en voorzien
van de handtekening van de beide teamcaptains.

5.

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.

6.

De teamcaptain / wedstrijdformulier- invoerder dient er zorg voor te dragen dat hij een goed
werkend e-mail adres heeft.

Artikel 17: Kampioen / Promotie & Degradatie.
De promotie en degradatie regels worden voorafgaand aan de competitie via de SDC site bekend
gemaakt.
Artikel 18: Ledenvergadering.
1.

Het bestuur is verplicht een ledenvergadering uit te schrijven in de eerste zes maanden van
het nieuwe kalenderjaar. De datum waarop deze vergadering wordt gehouden zal minimaal
vier weken voor de vergadering bekend gemaakt worden.

2.

Als voorbereiding op de vergadering wordt aan de teamcaptains twee tot vier weken voor de
vergadering de (voorlopige) agenda toegezonden.

3.

Agendapunten voor een vergadering kunnen tot twee weken voor de vergadering schriftelijk
worden aangedragen bij het bestuur.

4.

Het verslag van de ledenvergadering wordt binnen 6 weken na de vergadering naar alle
teamcaptains gemaild.
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Artikel 19: Strafbepaling.
1.

Alle wedstrijdpunten van de lopende competitie vervallen indien een team zich terugtrekt of
wordt uitgesloten door de wedstrijdcommissie. Echter dit betreft de punten behaalt in de
betreffende helft.

2.

De secretaris van de SDC bewaart een afschrift van elke uitspraak, inzake de toegepaste
strafbepaling, gedurende tenminste vijf jaar.

3.

Indien een speler meerdere wedstrijden uit dezelfde speelweek speelt:
blijven de punten uit de eerst gespeelde wedstrijd behouden;
de punten behaald, door deze speler, in de tweede of daarop volgende
wedstrijden uit dezelfde speelweek worden toegekend aan de tegenstander.
Dit kunnen persoonlijke punten zijn, punten behaald in de koppelwedstrijden
en in de teamwedstrijd.

4.

Indien wedstrijdformulieren niet of te laat ontvangen worden en de teamcaptain kan niet
bewijzen dat hij deze heeft opgestuurd, krijgt het team, bij een eerste keer te laat insturen 2
strafpunten. Bij een tweede keer 4 strafpunten, bij iedere volgende keer te laat 4 strafpunten
en het in mindering brengen van de behaalde wedstrijdpunten. Als bewijs van verzending
kunnen dienen, een verzendbewijs van de mail, het bewijs van een aangetekend schrijven of
de log van een binnenkomende fax.
Tevens ontvangen alle teamleden een e-mail met het aantal strafpunten van het team op dat
moment en de mededeling dat bij 15 strafpunten of meer uitsluiting volgt zoals in art.19 - lid
15 omschreven. Ieder teamlid is zelf verantwoordelijk voor een goed werkend email adres.
Wanneer het totaal van 11 strafpunten is bereikt ontvangt men een brief.

5.

Een onvolledig, onleesbaar of foutief ingevuld wedstrijdformulier wordt als niet ontvangen
beschouwd. Ook wedstrijdformulieren die via internet zijn verwerkt en waarvan de
wedstrijdcommissie heeft verzocht het getekende formulier op te sturen, worden als niet
ontvangen beschouwd indien deze niet binnen 5 werkdagen na het verzoek van de
wedstrijdcommissie zijn ontvangen.

6.

Een team dat zonder hiervan melding te maken, voor een vastgestelde wedstrijd afwezig is
geweest, krijgt 11 strafpunten.

7.

Indien een speler niet speelgerechtigd is vervallen alle door deze speler behaalde punten;
deze worden aan de tegenpartij toegekend. Dit kunnen persoonlijke punten zijn maar ook
behaalde punten in de koppel of in de teamwedstrijd. Dispensatie kan worden verleend indien
hiervan melding is gemaakt op het wedstrijdformulier.
Na ontvangst van de gegevens en (bij inschrijving van een nieuwe speler) eventueel een goed
gelijkende pasfoto de speler weer speelgerechtigd is (vervallen punten worden niet weer
toegekend). Mocht een speler(ster) binnen de gestelde periode de inschrijving niet goed
geregeld hebben, dan volgt een schorsing tot het moment dat de inschrijving goed geregeld is.

8.

Nadat de controleurs afwijkingen van artikel 10 (materiële bepalingen) constateren, moet dit
binnen 14 dagen worden aangepast. Indien de gebreken na deze periode niet zijn aangepast,
kan er op de betreffende baan/banen niet meer worden gedart. Als er vervolgens wel
wedstrijden op deze baan/banen worden gespeeld, wordt het team waarbij de overtreding
wordt geconstateerd uit de competitie genomen.
Indien een wedstrijd onder protest wordt gespeeld (omdat niet aan de materiële bepalingen
wordt voldaan), komt voor de volgende wedstrijd de wedstrijdcommissie de baan controleren.
Indien het protest gerechtvaardigd is, wordt er niet meer gespeeld op betreffende baan en zal
de wedstrijd opnieuw gespeeld worden. De eigenaar van de baan krijgt 14 dagen de tijd om
de baan in orde te maken.

9.

Wordt een wedstrijd niet gespeeld binnen de competitieweek waarin de wedstrijd is
uitgeschreven, dan wordt de uitslag van die wedstrijd 0-0 verklaard, met uitzondering van het
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geval in artikel 13 lid 2, alsmede met uitzondering van het geval waarin, te bepalen door het
bestuur, sprake is van overmacht.
10.

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..

11.

Financiële sanctie voor de aanvraag van spelersbescheiden, lopende het seizoen, als gevolg
van verlies of diefstal: Spelerspas € 7.50

12.

Beroepscommissie
Beroep tegen de uitspraken van de wedstrijdcommissie en het bestuur, kan worden ingediend
bij de, door de ledenvergadering te benoemen onafhankelijke beroepscommissie. Beroep
tegen beslissingen en uitspraken van de wedstrijdcommissie en het bestuur is schriftelijk
mogelijk binnen 14 dagen nadat deze zijn gepubliceerd. De commissie moet binnen 7 dagen
na ontvangst diegene die beroep aantekent, schriftelijk, of via de mail van de ontvangst in
kennis stellen. De commissie moet het beroep binnen 14 dagen na ontvangst in behandeling
nemen en binnen zes weken na aanvang komen met een voor alle partijen bindende
uitspraak. Van de uitspraak worden de partijen schriftelijk, of via de mail op de hoogte gesteld.
Tijdens de behandeling kunnen de partijen worden gehoord. Ieder teamlid wordt uitgenodigd
aanwezig te zijn. Tijdens de behandeling van het beroep dienen tenminste twee leden van het
team aanwezig te zijn. De beroepscommissie toetst aan redelijkheid en billijkheid binnen de
reglementen van de SDC en algemeen geldende regels.

13.

Teamstraffen uitgedeeld in bekerwedstrijden worden niet meegeteld met straffen opgelopen
tijdens de competitie (dit omdat bekerteams niet gelijk van samenstelling hoeven te zijn met
die van de competitie).

14.

Indien een team zicht terugtrekt uit de competitie worden alle ingeschreven
spelers (sters) van dit team voor het lopende seizoen geschorst, mocht een team zich
terugtrekken tijdens de laatste vier competitiewedstrijden dan volgt uitsluiting van alle
ingeschreven spelers (sters) van dit team voor het lopende seizoen en kan het ook uitgesloten
worden voor het daaropvolgende seizoen. Spelers die geen schuld hebben aan het stoppen
van hun team kunnen bij het bestuur een verzoek indienen om actief lid van de SDC te blijven
en kunnen tevens een verzoek indienen om te mogen uitkomen voor een ander team.

15.

Een team kan gedurende het seizoen maximaal 14 strafpunten krijgen. Overschrijdt een team
dit aantal wordt het team aan het einde van de competitie door de wedstrijdcommissie op de
laatste plaats gezet en degradeert het team met alle ingeschreven spelers uit die divisie.

16.

Conform de tabakswet mag er in de ruimte waar officiële (dart) wedstrijden worden gespeeld
niet worden gerookt. Wanneer dit wel gebeurt mogen teams weigeren te spelen en kunnen de
wedstrijd claimen.

17.

Wanneer een team in één seizoen drie maal een claim tegen krijgt wordt het team met alle
ingeschreven spelers voor de rest van het seizoen door de wedstrijdcommissie uit de
competitie gehaald. Spelers zijn dat seizoen niet meer speelgerechtigd. Het team met alle
ingeschreven spelers degraderen dan naar de eerst lagere divisie. Betrokken spelers mogen
in het volgende seizoen alleen in die lagere divisie uitkomen.
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Artikel 20: SDC toernooien en LACO Selectie.
1.

SDC toernooien.
Hiervoor is door de ALV van 26 maart 2012 een commissie ingesteld die hier naar gaat kijken.
Bij de volgende ALV zal de commissie verslag doen en zal het bestuur de nieuwe regels ter
goedkeuring voor leggen.

2.

LACO-selectie bij aanvang seizoen
Dit seizoen loopt er een proef waarbij de manager LaCo de vrije hand krijgt voor de
samenstelling van het team, hij dient wel de rankinguitslag van afgelopen seizoen als leidraad
te gebruiken. Ook hier zal het bestuur in de eerstvolgende ALV de nieuwe regels ter
goedkeuring voorleggen.

Artikel 21: Dispensatie
Het bestuur kan dispensatie verlenen aan jeugdspelers onder de 16 jaar om ook uit te komen
In de competitie.
Artikel 22: Slotbepaling.
Op alle artikelen zijn de algemene regels van redelijkheid en billijkheid van toepassing.
In alle gevallen waarin deze artikelen niet voorzien beslist het bestuur.
Gedragscode SDC
Op het moment dat u individueel dan wel in teamverband, tijdens de competitie en toernooien, de
dartsport beoefend onder de vlag van de SDC en / of NDB dient u zich te houden aan de algemeen
geldende waarden en normen. Er wordt van u verwacht dat u zich sportief gedraagt en de naam van
uw vereniging in ere houdt.
Onze deelnemende horecagelegenheden tonen zich een goed gastheer voor de ontvangende en
bezoekende teams.
Waarde : een principe wat mensen belangrijk vinden om na te streven.
Norm : een gedragsregel, waar men zich aan dient te houden in de omgang
met anderen.
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