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REGLEMENT VAN WEDSTRIJDEN D.C.E. 

 

COMPETITIES 
Artikel 1. 

1.  Er wordt twee keer per kalenderjaar een competitie georganiseerd hierna te noemen de 

interne competitie. 

 

Artikel 2. 

D.C.E. kent: a. interne competitie; 

  b. bekercompetitie; 

  c. bedrijvencompetitie; 

  d. regionale competitie. 

  e. interne jeugdcompetitie 

 

INTERNE COMPETITIE 
Artikel 3. 

1.  Het wedstrijdsecretariaat van D.C.E. organiseert de interne competitie. 

2.  D.C.E. heeft de mogelijkheid om meerdere poules en/of meerdere divisies te maken, dit is 

mede afhankelijk van het aantal deelnemers. 

3.  Het wedstrijdsecretariaat stelt het wedstrijdschema vast, verzamelt de uitslagen van de 

wedstrijden, en maakt de rangschikking van elke poule/divisie (indien van belang). 

Publicatie van een rangschikking dient regelmatig te geschieden, minimaal twee keer per 

maand en maximaal één keer per week, met dien verstande, dat een publicatie van een 

rangschikking geheel bijgewerkt moet zijn. 

4.  Voor de spelvorm zie art. 12. 

 

BEKERCOMPETITIE 
Artikel 4. 

1. Het wedstrijdsecretariaat van D.C.E. organiseert de bekercompetitie. 

2. Het wedstrijdsecretariaat stelt door middel van loting het speelschema vast aan het begin 

van ieder competitieseizoen. 

3. Alle leden die competitie spelen (senioren) en recreanten dingen mee in de loting, dit is 

niet verplicht. 

4. Voor de spelvorm zie art. 12. 

 

BEDRIJVENCOMPETITIE 
 

Artikel 5. 

1.  Alle wedstrijden die gespeeld worden in de bedrijvencompetitie geschiedt onder 

auspiciën van   

     D.C.E. 

2.  De wedstrijdcoördinator stelt het speelschema vast aan het begin van het seizoen. 

3.  De wedstrijdcoördinator wordt tijdens de algemene ledenvergadering gekozen en 

behoeft geen lid  

     van het bestuur te zijn. Dit mogen meerdere personen zijn. 

4.  Het gedetailleerde wedstrijdreglement van de bedrijvencompetitie verschijnt in een apart  

     wedstrijdboekje voor de bedrijvencompetitie aan het begin van het seizoen. 

 

REGIONALE COMPETITIE 
 

Artikel 6. 

1.  Alle wedstrijden die uitgeschreven worden door een regionale dart organisatie (bijv. 

     A.D.O., Rivierenland, N.D.F.) en die gespeeld worden uit naam van D.C.E. geschieden  

     onder auspiciën van D.C.E. 
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2.  Ieder lid van D.C.E. is vrij in de keuze om voor een regionale competitie uit te komen, dit 

gaat wel in overleg met de desbetreffende teamcaptain van het team. 

3.  Het lidmaatschap van D.C.E. is verplicht voor diegenen die uitkomen voor het D.C.E. team 

in de regionale competitie (zie ook HHR art. 7.4) 

 

INTERNE JEUDCOMPETITIE 
Artikel 7. 

 

1.    De jeugdcoördinator van D.C.E. organiseert de interne jeugdcompetitie. 

2. D.C.E. heeft de mogelijkheid om meerdere poules en/of meerdere divisies te maken, dit is 

mede afhankelijk van het aantal deelnemers. 

3. De jeugdcoördinator stelt het wedstrijdschema vast, verzamelt de uitslagen van de 

wedstrijden, en maakt de rangschikking van elke poule/divisie (indien van belang). 

Publicatie van een rangschikking dient regelmatig te geschieden, minimaal twee keer 

per maand en maximaal één keer per week, met dien verstande, dat een publicatie van 

een rangschikking geheel bijgewerkt moet zijn. 

4. Voor de spelvorm zie art. 12. 

5. De jeugdcoördinator wordt tijdens de algemene ledenvergadering gekozen en behoeft  

geen lid van het bestuur te zijn. Dit mogen meerdere personen zijn. 

 

DEELNAME INTERNE COMPETITIE 
Artikel 8. 

1.  Deelname aan de interne competitie is uitsluitend mogelijk voor geregistreerde leden van 

D.C.E. 

2.  Indien de interne competitie reeds gestart is dan is instroming mogelijk in de eerste 4 

speelweken van de competitie, na deze termijn is deelname aan de competitie voor een 

heel seizoen uitgesloten. 

3.  Indien vooraf blijkt dat een competitiespeler een gedeelte van het seizoen niet kan 

spelen, zal de norm 5 / 24 gehanteerd worden. Dit wil zeggen dat de competitiespeler 

hoogstens 5 van de 24 speelweken aaneengesloten mag missen. In totaal mag een 

competitiespeler 8 weken (versnipperd) missen. Uiteraard dienen wel alle wedstrijden 

gespeeld te zijn binnen de vastgestelde termijn. Indien hier niet aan wordt voldaan treedt 

artikel 8  lid 4 in werking. 

4.  Indien een competitiespeler zich tijdens het seizoen vrijwillig terugtrekt dan is het aantal 

gespeelde wedstrijden bepalend voor de eindranking. 

a. heeft de speler meer dan de helft van de competitiewedstrijden gespeeld, dan 

wordt alleen de eerste speelhelft geteld voor de eindranking. 

b. heeft de speler minder dan de helft van de competitiewedstrijden gespeeld, dan 

zal hij/zij uit de competitie genomen worden en zal dus niet meer op de 

eindranking voorkomen. 

5.  D.C.E. heeft tot nadere aankondiging een maximum van 40 geregistreerde leden die deel 

kunnen nemen aan de interne competitie. 

 

DATUM EN TIJD 

Artikel 9. 

1.  In een competitieweek worden er wedstrijden gespeeld op dinsdag. Het 

wedstrijdprogramma wordt door het wedstrijdsecretariaat om 19.00 uur gemaakt. 

2.  Wedstrijden vinden in principe plaats volgens schema, echter bij tijdige afzegging bepaalt 

het wedstrijdsecretariaat een nieuwe datum.  

3.  Het wedstrijdsecretariaat behoudt zich het recht voor om op de avond zelf enige 

wijzingen aan te brengen in het programma, dit zullen echter alleen strikt noodzakelijke 

wijzigingen zijn. 

4.  Onderling vastgestelde wedstrijden, zonder overleg met het wedstrijdsecretariaat, worden 

niet verwerkt. 
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5.  De aanvang van de competitie wedstrijd is 20.00 uur. Er kan gespeeld worden tot 23.00 

uur. 

 

AFWEZIGHEID 
Artikel 10. 

1.  Een speler die te laat komt (d.w.z. 10 minuten na aanvang van de wedstrijd) verliest van 

rechtswege de wedstrijd, mits er van tevoren melding is gemaakt bij het 

wedstrijdsecretariaat. 

2.  Ben je verhinderd of kom je later dan dient het wedstrijdsecretariaat telefonisch of per 

sms/WhatsApp ingelicht te worden. Indien via sms/WhatApp afgemeld wordt dien je wel 

een bevestiging terug te krijgen, dit om storing te voorkomen. Ook bij inspreken van 

voicemail is bevestiging noodzakelijk. Afmelden via e-mail is niet toegestaan. De 

desbetreffende competitieleider dient uiterlijk op dinsdag voor 18.00 uur ingelicht te zijn. 

3.  Bij niet afbellen of niet tijdig afbellen krijg je per avond 6 strafpunten (- 6). De geplande 

wedstrijden zullen worden doorgeschoven naar een andere speeldatum, dit wordt door 

de competitieleider opnieuw ingepland. 

4.  Bij 3 keer niet afbellen of niet tijdig afbellen wordt je uit de competitie verwijderd. 

5.  Indien art. 10.4 drie maal op rij plaatsvindt, zal per direct uitsluiting voor de komende 2 

seizoenen plaatsvinden (1 kalenderjaar) 

6.  a. Indien een competitiespeler vrijwillig stopt met de interne competitie, zal hij/zij bij 

herintreding voor ieder gemist seizoen 1 divisie zakken. 

b. Indien een competitiespeler door ziekte gedwongen moet stoppen met de interne 

competitie, kan op deze regel door het bestuur een uitzondering gemaakt worden. 

 

SCHEIDSRECHTER / OFFICIAL 
Artikel 11. 

1.  Het opschrijven van de score wordt uitgevoerd door de teller. De teller staat vermeld op 

het wedstrijdbord. 

2.  Het wedstrijdsecretariaat kan bij afwezigheid van een teller (official) een andere teller 

aanwijzen. 

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

4.  Slechts op verzoek van de speler die aan de beurt is, mag de teller mededelen hoeveel 

punten gescoord zijn, of hoeveel punten er nog gescoord moeten worden. 

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

6.  De darts mogen pas uit het dartbord worden genomen nadat de score is genoteerd. 

7.  Nadat de volgende speler zijn eerste dart heeft geworpen, is er geen beroep op de score 

meer mogelijk. 

 

SPELVORMEN 
Artikel 12. 

1.  Op iedere algemene ledenvergadering zal de spelvorm besloten worden die voor het 

volgende seizoen bindend is. Dit geldt voor de interne competitie, bekercompetitie en de 

interne jeugdcompetitie. 

2.  Voor aanvang van iedere partij wordt “getost”. Degene die het dichtst bij de bull gooit 

met één dart mag beginnen. Bij twijfel beslist de teller. 

 

MATERIËLE BEPALINGEN 
Artikel 13. 

1.  Het dartbord moet voldoen aan de volgende eisen: 

a.  in goede staat; 

b.  de draden moeten zichtbaar zijn en niet glimmend; 
c.  de nummering aanwezig en op de juiste wijze aangegeven; 
d.  de dubbel 20 moet rood zijn. 

2.  De roos van het dartsbord moet zich op een hoogte van 1.73 meter (+ of - 1 cm) 

bevinden, verticaal gerekend ten opzichte van de werplijn. 
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3.  a.  De achterkant van de werplijn moet zich op 2.37 meter bevinden, horizontaal 

gerekend ten opzichte van de voorkant van het dartsbord. De werpafstand begint 

achter de werplijn. 

b.  De werplijn wordt duidelijk aangegeven door minimaal een duidelijke streep. 

4.  a.  De spelers moeten tijdens de partij op de hoogte zijn van de score. Deze wordt  

          aangetekend op een scorebord voor de in lid 2 vermelde werplijn. 

b.  Rondom de speler moet een vrije ruimte van minimaal een meter zijn. 

5.  Het dartbord moet zijn voorzien van een goede verlichting, welke geleverd moet worden 

door twee spots. Bovendien moeten de spots aan weerszijden op gelijke afstand van de 

hartlijn worden aangebracht. 

 

DARTS 
Artikel 14. 

1.  Elk soort darts kan worden gebruikt, voor zover hun lengte niet meer is dan 30.5 cm en hun 

gewicht niet meer is dan 50 gram. 

 

SLOTBEPALINGEN 
Artikel 15. 

1.  In alle gevallen waarin deze artikelen niet voorzien, beslist het wedstrijdsecretariaat of 

indien nodig het bestuur. 

 

Opgemaakt te Elst, d.d. 31-07-1997 (RvW versie I) 
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