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Doel
De Onafhankelijke Darts Federatie, hierna te noemen ODF, organiseert twee soorten
competities, te weten:
1. Wintercompetitie
2. Bekercompetitie

Indeling en speelschema
1. In de wintercompetitie wordt gespeeld in divisies. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen zal
dat zijn:

Een eredivisie bestaande uit 13 teams

Een eerste divisie bestaande uit 14 teams

Een tweede divisie bestaande uit 14 teams
2. Per divisie wordt een hele competitie gespeeld, dat wil zeggen dat in dezelfde divisie alle teams
twee keer tegen elkaar uitkomen: eenmaal in een thuis- en eenmaal in een uit wedstrijd.
3. Teams dienen de competitie te spelen volgens het competitieschema. Indien teams in
gezamenlijk overleg besluiten om de thuis- en uitwedstrijd ‘om te draaien’, kan geen beroep
worden gedaan op deze afspraak en ligt het risico van een dergelijke afspraak bij de betreffende
teams.
4. Op alle wedstrijden in de Bekercompetitie zijn de bepalingen van de van dit wedstrijdreglement
van toepassing.
5. Alle uitslagen van zowel de competitie als de beker competitie zullen vermeld worden op de
website van de ODF

Speltype
Tijdens de wintercompetitie wordt gespeeld:
In de Eredivisie:




vier singles 501 best of 71
vier koppels 701 best of 52
een teamronde 1001 best of 1
In de Eerste en Tweede divisie:





vier singles 501 best of 53
vier koppels 501 best of 5
teamronde 1001 best of 1

Wedstrijdbepalingen
1. Bij de spelsoorten 501, 701 en 1001 zal elke leg begonnen worden met een open start en de
finish zal altijd een dubbel moeten zijn. ‘Bullseye’ (50 punten) wordt geteld als dubbel 25.

1 Bij een 3-3 leg stand in de singles wordt er voor de bull gegooid wie er mag beginnen. Wie het dichtst bij de bull gooit mag de laatste leg

beginnen. De schrijver bepaalt wie dit is.
2 Bij een 2-2 leg stand in de koppels wordt er voor de bull gegooid wie er mag beginnen. Wie het dichtst bij de bull gooit mag de laatste leg

beginnen. De schrijver bepaalt wie dit is.
3 In zowel de singles als de koppels geldt dat bij 2-2 aan legs er voor de bull gegooid wordt. Wie het dichtst bij de bull gooit mag de laatste

leg beginnen. De schrijver bepaalt wie dit is.

Pagina 2

2. Als een speler meer scoort dan hij over heeft, dan heeft hij zich ‘dood’ gegooid. De beurt wordt
wel geteld, er zal echter geen aftrek van punten plaatsvinden. Als een speler twee passen over
de oche heeft gezet zal de beurt te allen tijde als beëindigd worden beschouwd. De schrijver
geeft duidelijk aan wanneer het benodigde aantal punten inclusief de dubbel is gegooid.
3. Elke dart gegooid nadat de benodigde dubbel is gegooid wordt niet geteld, omdat de
respectievelijke leg, set of match is beëindigd door de dart die de betreffende dubbel raakt. Een
dart telt alleen indien deze na afloop van een beurt door de speler uit het bord wordt gehaald.
Iedere dart die terugkaatst van het dartbord of uit het dartbord valt voordat deze door de speler
uit het bord wordt gehaald telt niet mee en mag niet opnieuw worden gegooid. Een protest over
de score, afgeroepen of geschreven na het terughalen van de darts is niet geldig. Alle
afgetrokken getallen moeten worden gecontroleerd door de schrijver en de spelers voor elke
worp van de volgende speler. Heeft deze speler een dart gegooid, dan is een protest over
voorgaande fouten niet meer mogelijk.
4. De schrijver dient zich rustig en onopvallend te gedragen en een neutrale opstelling ten opzichte
van beide partijen te hebben. De schrijver mag geen advies geven, dan wel commentaar
leveren. Hij mag alleen bevestigen wat een speler gegooid heeft indien een speler daar om
vraagt.
5. Scores dienen duidelijk leesbaar genoteerd te worden op een scorebord met behulp van een
stift of met krijt in het geval van een krijtbord. Elektronische scoreborden zijn niet toegestaan.
De scores gegooid door het thuisspelende team dienen aan de uiterste linkerzijde van de linker
helft van het scorebord genoteerd te worden. Van het uitspelende team dienen ze aan de
uiterste rechterzijde van de rechter helft genoteerd te worden. Met scores wordt hier bedoeld
het aantal gegooid punten tijdens een beurt (maximaal 180).
6. Bij de speltypes 501, 701 en 1001 dienen de resterende scores voor het thuisspelende team
aan de rechterzijde van de linker helft van het scorebord genoteerd te worden. De resterende
scores voor het uitspelende team dienen ze aan de linkerzijde van de rechter helft genoteerd te
worden.
7. Tijdens een competitiewedstrijd mag een speler tijdens zijn beurt niet roken, dat wil zeggen
vanaf het moment dat hij achter de oche heeft plaatsgenomen, tot het moment dat hij zijn/haar
pijlen uit het dartbord heeft gehaald. Tijdens het schrijven van een wedstrijd mag een schrijver
niet roken.

Teams, speelgelegenheid en speeldag
1. Het bestuur kan aan de inschrijving van teams voorwaarden verbinden, in het bijzonder voor
wat betreft de teamnaam en speelgelegenheid. Tegen gestelde voorwaarden kan bezwaar
worden aangetekend bij het wedstrijdsecretariaat.
2. De teams, in het bijzonder de teamcaptains, zijn verplicht de in hun speelgelegenheid voor de
competitie bestemde dartbanen, dartborden en verlichting te laten voldoen aan de regels zoals
gesteld in dit wedstrijdreglement. (zie artikel 15, Dartsbord, Baan, Dart)
3. De teams, in het bijzonder de teamcaptains, zijn verplicht er zorg voor te dragen dat de
competitiewedstrijden in hun speelgelegenheid ongehinderd verlopen. Teams mogen tijdens het
seizoen niet van teamnaam en speeldag veranderen. In het geval van overmacht dient het team
een gemotiveerd verzoek bij het bestuur neer te leggen om van speelgelegenheid of speeldag te
veranderen. Het team is zelf verantwoordelijk voor communicatie naar de tegenstanders.
4. Zorg ervoor, dat bij aanvang van de competitie je team genoeg spelers heeft, zodat de
competitie geen hinder ervan kan ondervinden.

Singlepercentages tijdens het seizoen
Tijdens de wintercompetitie worden de singlepercentages gepubliceerd op de website van de
ODF. Om aan het eind van het seizoen in aanmerking te komen voor een eindklassering dient
een minimaal aantal singles gespeeld te zijn. Het volgende aantal wordt gehanteerd:
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De helft + 1 wedstrijd. Blijken er gedurende het seizoen teams uit te vallen dan kan het
minimaal aantal te spelen wedstrijden ook naar beneden worden bijgesteld.

Spelvolgorde
Het uitspelende team begint de wedstrijd door de eerste singlepartij te gooien. Vervolgens start
het uitspelende partij de derde single, het eerste en derde koppel en de teamronde. Het
thuisspelende team start de overige partijen.

Aanvangstijden wedstrijden
1. Een wedstrijd begint om 20:00 uur. Wanneer de tegenstander op dit tijdstip niet aanwezig is,
moet het thuisspelende team tot 20:30 uur wachten. Wanneer de tegenstander niet met 3
spelers voor 20:30 uur aanwezig is, kan de wedstrijd geclaimd worden. Conform
Tuchtreglement zal het team dan een straf ondervinden.
2. Er is één uitzondering op bovengenoemde regel. Mocht een team bemerken dat men later dan
20:30 uur zal arriveren, dan zal men onderweg telefonisch contact moeten opnemen met de
captain van het andere team. In dat geval dient er gewacht te worden tot uiterlijk 21:00 uur.
Wanneer het team na 21:00 uur arriveert, is het andere team gerechtigd de partij te claimen
conform straf zoals vermeld in het Tuchtreglement. Indien een team zich wenst te beroepen op
overmacht, dient men zich binnen 7 dagen na speeldatum schriftelijk te wenden tot het
Wedstrijdsecretariaat.
3. Een wedstrijd kan worden begonnen zonder dat alle speelgerechtigde spelers aanwezig zijn. In
onderling overleg kunnen teams besluiten om één of meerdere koppelpartijen te spelen voordat
alle singles zijn gegooid. Het team dat wel compleet is kan dit echter weigeren. Op spelers die
niet om 21:00 uur aanwezig zijn, hoeft niet gewacht te worden. Bij singlepartijen wordt deze
met 3-0 of 4-0 gewonnen door de speler waarvan de tegenstander niet aanwezig is. Bij
koppelpartijen dient gegooid te worden met 6 tegen 3 darts (twee tegen één speler).

Wedstrijdformulier
1. Wedstrijden moeten gespeeld worden zoals het wedstrijdformulier dit aangeeft. Op het formulier
moeten zowel de spelersnamen als spelersnummers vermeld worden.
2. Er mogen maximaal zes speelgerechtigde spelers op het wedstrijdformulier genoteerd worden.
3. Speelgerechtigde spelers dienen vóór aanvang van de wedstrijd (dat wil zeggen vóór aanvang
van de eerste singlepartij) op het wedstrijdformulier te worden vermeld. Alleen spelers die vóór
aanvang van de wedstrijd op het wedstrijdformulier vermeldt staan, kunnen aan de wedstrijd
deelnemen. Het is niet mogelijk tijdens de wedstrijd extra speelgerechtigde spelers op het
wedstrijdformulier bij te schrijven.
4. Wanneer een team de wedstrijd speelt met 3 spelers/speelsters dan dient er een 4de teamlid op
het wedstrijdformulier ingevuld te worden, ("geen speler" is niet toegestaan). Als “geen
tegenstander” is ingevuld op het wedstrijdformulier zal de hoogst geplaatste speler van het
team, welke niet staat vermeld op het formulier, worden ingevuld door het secretariaat.
Tegen deze maatregel is geen verweer mogelijk.
5. Wanneer een spelersnaam niet is ingevuld en de bewuste speler wil na aanvang van de
wedstrijd deelnemen, dan kan de (reserve)captain een verzoek indienen bij de tegenstander om
deze speler alsnog mee te laten spelen. Wanneer de tegenstander akkoord gaat, dan mag de
naam alsnog ingevuld worden op het wedstrijdformulier. Hierbij wordt verwacht dat de
tegenstander de omstandigheden in acht neemt en in alle redelijkheid een beslissing neemt. Hij
is echter gerechtigd zonder opgaaf van redenen te weigeren. De mogelijkheid bestaat om
bezwaar te maken tegen deze weigering bij het wedstrijdsecretariaat.
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6. Voor iedere koppelpartij worden de spelers van de desbetreffende koppelpartij ingevuld. Het
invullen van alle koppelpartijen voor aanvang van de eerste koppelpartij is dus niet verplicht.
Het is mogelijk om voor aanvang van iedere koppelpartij wijzigingen in de samenstelling aan te
brengen in de resterende koppelpartijen. Uiteraard dienen de regels voor het wisselen van
spelers correct toegepast te worden.
7. Wanneer door onvoorziene omstandigheden een speler zijn singlepartij niet kan spelen, dan
mag hij vóór aanvang van zijn/haar partij vervangen worden door een reservespeler. Hiervoor
dient toestemming gevraagd te worden aan de captain van de tegenstander. Deze mag zonder
opgaaf van redenen weigeren.
8. Wanneer een singlepartij, koppelpartij of teamronde begonnen is, mogen de deelnemers
gedurende die partij niet meer gewisseld worden. Hiertegen is geen beroep mogelijk.
9. Het wedstrijdformulier dient door de captain, reservecaptain of een lid dat in kan loggen via de
website van de ODF ingevoerd te worden. De papieren wedstrijdformulieren dienen gedurende
het seizoen door de captain te worden bewaard. Is het wedstrijdformulier niet leesbaar of
onvolledig ingevuld, dan loopt het team het risico nul punten te krijgen.
10. Het wedstrijdformulier, zoals dat ingevuld dient te worden via de website van de ODF (www.odfdarts.nl), moet binnen 2 dagen ingevuld zijn na de datum vermeld in het wedstrijdprogramma
zoals vermeld op de website van de ODF. Indien dit niet binnen de vastgestelde tijd gebeurt dan
krijgt het in gebreke blijvende team automatisch 2 strafpunten. Tegen deze maatregel is
geen verweer mogelijk.

Finishes en 180-ers
1. Van iedere speler die 180 heeft gegooid in één beurt, moet de naam en spelersnummer in het
hiervoor bestemde gedeelte van het wedstrijdformulier worden genoteerd. Ook van iedere
speler die een hoge finish heeft gegooid moet de naam en spelersnummer in het hiervoor
bestemde gedeelte van het wedstrijdformulier worden genoteerd. De volgende finishes dienen
genoteerd te worden:

In de Eredivisie: finishes vanaf 120

In de Eerste en Tweede divisie: finishes vanaf 100
2. Finishes en 180-ers gegooid tijdens de bekercompetitie worden niet meegeteld.

Bereikbaarheid captains
Elk team dient een captain en een reservecaptain te hebben. Iedere captain dient telefonisch
bereikbaar te zijn. Dat wil zeggen: een teamcaptain en een reservecaptain dient een
privételefoonnummer, waarop hij bereikbaar is, door te geven aan de ODF. Wanneer hier niet
aan voldaan kan worden, kan uitsluiting van het team het gevolg zijn.

Uitstellen/verzetten van wedstrijden
1. Een team mag per seizoen maximaal 1x een competitiewedstrijd uitstellen die buiten
de speelweek valt.
2. Het verzoek tot uitstel van een competitiewedstrijd buiten de speelweek moet minimaal 48 uur
van tevoren telefonisch en per e-mail (dus niet per SMS of andere berichtenservice, hieruit volgt
automatisch minimaal 2 strafpunten) worden doorgegeven. Eerst in overleg met de
(reserve)captain van de tegenstander en vervolgens de wedstrijdleiding hierover informeren.
Een competitiewedstrijd mag tot maximaal 14 dagen na de officiële speeldatum uitgesteld
worden. Voorwaarde is wel dat het wedstrijdsecretariaat van te voren op de hoogte is gesteld.
Is het wedstrijdsecretariaat niet op de hoogte gesteld dan volgen strafpunten (zie
Tuchtreglement).

Pagina 5

3. Meldt een team zich minder dan 48 uur voor aanvang van de wedstrijd afwezig dan heeft de
tegenpartij het recht deze wedstrijd te claimen. Wel dient dit gemeld te worden bij het
wedstrijdsecretariaat.
4. Om competitievervalsing te voorkomen mogen gedurende de laatste zes speelrondes van de
competitie geen wedstrijden meer uitgesteld worden buiten de speelweek. Het verzetten van
een competitiewedstrijd binnen de speelweek is toegestaan, mits wordt voldaan aan de
invoerregel van het wedstrijdformulier genoemd in art.9
5. Een bekerwedstrijd heeft altijd voorrang op een competitiewedstrijd. De competitiewedstrijd zal
zonder verdere gevolgen in overleg met het Wedstrijdsecretariaat verzet moeten worden.
6. Wanneer een team een competitiewedstrijd wilt uitstellen dan is dit team verantwoordelijk voor
een nieuwe speeldatum. Komen de teams er onderling niet uit dan zal de wedstrijdleiding een
datum voorstellen waarop gespeeld moet worden. Deze datum zal eerst worden voorgesteld aan
het team wat verzocht is om de competitiewedstrijd uit te stellen. Als het team, wat om uitstel
verzocht heeft, niet op dit voorgestelde moment kan spelen zal dit team in gebreke blijven en
de daarvoor toegekende strafpunten ontvangen.
7. Wordt er een wedstrijd uitgesteld zonder medeweten van het wedstrijdsecretariaat dan krijgen
beide teams strafpunten conform het tuchtreglement. Beide (reserve)captains zijn verplicht om
een uitgestelde competitiewedstrijd door te geven aan het Wedstrijdsecretariaat via telefoon en
e-mail.
8. Wanneer een wedstrijd niet op tijd gespeeld wordt, bepaald het Wedstrijdsecretariaat, in
samenwerking met de tuchtcommissie, wat de verdere consequenties zijn en welke eventuele
strafmaatregelen er genomen worden. Wanneer een team naar oordeel van het
Wedstrijdsecretariaat in gebreke is gebleven, kan dit team de maximale straf conform
Tuchtreglement krijgen. Indien één of beide teams het hier niet mee eens zijn, dienen zij zich te
wenden tot het Wedstrijdsecretariaat.
9. Een beker- of competitiewedstrijd mag te allen tijde eerder dan de officiële speeldatum gespeeld
worden zonder medeweten van het Wedstrijdsecretariaat. Dit geldt ook voor de laatste zes
speelronden.
10. Helaas is het niet altijd mogelijk om feestdagen in te passen in het wedstrijd schema. Teams
dienen hier zelf rekening mee moeten houden. Voor het verzetten van deze wedstrijden dienen
dezelfde regels als vermeld onder punt 12 (Uitstellen/Verzetten van wedstrijden) van het
wedstrijdreglement.
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Standen, eindklassering en promotie/degradatie- reglement
1.


2.




3.

4.

5.

6.






7.

De volgende teams promoveren aan het einde van het seizoen naar een hogere divisie:
In de eredivisie: Geen promotie mogelijk;
In de 1e en 2e divisie: De teams op de 1e en 2e plaats;
In de ALV van 2015 is besloten door de leden om vanaf het seizoen 2016/2017 met kleinere
divisies te gaan werken. Iedere divisie heeft maximaal 10 teams, waarbij de laatste divisie er
mogelijk 11 of 12 kan hebben, afhankelijk van het aantal inschrijvingen. Dit is ook de reden
waarom er dit seizoen zo veel teams kunnen degraderen.
De volgende teams degraderen aan het einde van het seizoen naar een lagere divisie:
In de eredivisie: De teams die eindigen op de laatste vijf (5) plaatsen.
In de 1e divisie: De teams die eindigen op de laatste negen (9) plaatsen.
In de 2e divisie: De teams die eindigen op de laatste tien (10) plaatsen
Dit promotie- degradatiereglement heeft een verplichtend karakter. Het is teams bij promotie in
beginsel niet toegestaan om in hun divisie te blijven of in een lagere divisie te spelen mits
minimaal 3 spelers van het voormalige team besluiten gezamenlijk door te gaan.
Indien er op grond van dit reglement meer teams degraderen uit een (totale) divisie dan er
promoveren naar diezelfde (totale) divisie, zullen de beste nummers drie uit de lagere divisies
promoveren. Hierbij geldt dat de nummers drie met de hoogste puntengemiddelden zullen
promoveren. Ook indien teams uit een hogere divisie zich terugtrekken, zal eerst een beroep
gedaan worden op de beste nummers drie uit de betreffende lagere divisie, alvorens
degraderende teams uit de hogere divisie - op basis van het hoogste puntengemiddelde gevraagd wordt in de hogere divisie te blijven.
Indien bij het volgen van dit reglement blijkt dat er bij aanvang van een nieuw seizoen minder
promoverende teams zijn dan degraderende teams, kan het Wedstrijdsecretariaat besluiten om
degraderende teams in hun divisie te laten. Hierbij is het hoogste puntengemiddelde (te meten
over de totale divisie) uitgangspunt.
De eindklassering van teams in de wintercompetitie wordt vastgesteld op de volgende wijze:
Op basis van het aantal behaalde punten;
Bij gelijke stand: op basis van gewonnen wedstrijden;
Bij gelijke stand: op basis van het aantal gewonnen teamronden;
Bij wederom een gelijke stand: op basis van het aantal behaalde punten in onderlinge
wedstrijden. (Bijvoorbeeld Team A speelt tegen team B en wint thuis met 5-4. Uit verliest Team
A met 8-1. In dat geval heeft team B een hogere eindklassering);
Bij wederom een gelijke stand: door middel van één competitiewedstrijd op neutraal terrein.4
Prijsuitreikingen vindt aan het eind van het seizoen plaats tijdens de single playoffs, tijdens de
bekerfinale en tijdens het eindtoernooi/feestavond. Teams of spelers die een prijs hebben
gewonnen en deze niet op de bewuste avond komen afhalen worden uitgesloten van een prijs
die ze met het team of individueel in het volgende seizoen winnen. De ODF is afhankelijk van
sponsoren die ook voor de bekers hun steentje bijdragen. Als er individuen of zelfs teams niet
komen opdagen om hun verdiende prijs in ontvangst te nemen dan geven we de prijs liever aan
een team die dit wel kan waarderen.

Dit is alleen van toepassing aan het einde van het seizoen als de eindklassering van belang is i.v.m. de eerste plaats,
promotie of degradatie.
4
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Spelerswissels
1. Een dartsteam in een competitiewedstrijd bestaat uit minimaal vier spelers. Heeft een team
twee of minder spelers, dan mag er niet gespeeld worden en moet de tegenpartij de wedstrijd
claimen. Indien een team beschikt over drie speelgerechtigde spelers moet de wedstrijd
gespeeld worden.
2. Na afloop van de vier singlepartijen mag een team maximaal twee nieuwe spelers inbrengen.
Een speler die vervangen is mag derhalve niet meer terugkeren in de betreffende wedstrijd.
3. De volgende regels zijn van kracht als een team niet meer dan drie spelers kan opstellen:

In de singles verliest het team dat slechts drie spelers op kan stellen een punt, er worden drie
singles gegooid. De vierde single wordt automatisch gewonnen door het team dat wel vier
spelers kan opstellen. Er mag dus niet door één speler twee singles worden gegooid. De
teamcaptain van het team dat met drie spelers speelt, mag zelf beslissen welke single niet
gespeeld wordt. Dit dient vóór aanvang van de eerste single op het wedstrijdformulier
aangegeven te worden.

In de koppelpartijen speelt een speler twee koppelpartijen met drie tegen zes darts. (Dus één
tegen twee beurten). De teamcaptain van het team dat met drie spelers speelt, mag zelf
beslissen welke koppels gespeeld worden door één speler. Dit dient vóór aanvang van de eerste
koppel op het wedstrijdformulier aangegeven te worden.

In de teamronde speelt men negen tegen twaalf darts. (Dus drie tegen vier beurten).

Dartsbord, baan, dart
1. Een dartsbord moet voldoen aan de volgende eisen: in goede staat, zonder beschadigingen,
volkomen vlak. De draden moeten goed zichtbaar zijn en niet glimmend. De nummering
aanwezig en op de juiste wijze aangegeven. De dubbel 20 moet rood zijn.
2. De roos (‘bullseye’) van het dartbord moet zich op een hoogte van 1,73 meter, plus of min 1
centimeter bevinden, verticaal gerekend ten opzichte van de werplijn.
3. De achterkant van de werplijn moet zich op 2,37 meter bevinden, horizontaal gerekend ten
opzichte van de voorkant van het bord. Tevens geldt een diagonale lijn van 2,94 meter vanaf de
roos tot de werplijn. De werpafstand begint achter de werplijn. De werplijn wordt duidelijk
aangegeven door een oche (drempel).
4. De hoogte van bedoelde oche bedraagt tussen 3,5 en 6 centimeter. De lengte bedraagt
minimaal 60 centimeter.
5. Gedurende een wedstrijd zal de speler niet de bovenkant van de oche beroeren, noch zal hij een
dart werpen met zijn voeten anders geplaatst dan achter de oche. Een speler die een of
meerdere darts wenst te gooien van een punt naast de oche, moet zijn voeten achter een
denkbeeldige lijn houden die in het verlengde van de oche ligt.
6. De spelers moeten tijdens de partij op de hoogte zijn van de score. Deze wordt aangetekend op
een scorebord aan de buitenzijde en de score die over is aan de binnen zijde van het scorebord.
Dit scorebord moet naast het dartbord zijn opgehangen.
7. Rondom de speler moet een vrije ruimte van minimaal een meter zijn. Het dartbord moet zijn
voorzien van een goede verlichting, welke geleverd moet worden door twee spots. Deze
verlichting moet aan de waarden uit onderstaande tabel voldoen:
Afstand
spots tot
dartbord

Hoogte
spots
vanaf de
bulls eye

Sterkte
spot
minimaal

Onderlinge
afstand
spots

75 à 100
cm

40 à 50 cm

75 Watt

30 à 40 cm

100 à 125
cm

50 à 60 cm

75 Watt

30 à 40 cm
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125 à 150
cm

60 à 70 cm

75 Watt

40 à 50 cm

150 à 175
cm

70 à 80 cm

100 Watt

40 à 50 cm

175 à 200
cm

80 à 90 cm

100 Watt

50 à 60 cm

200 à 225
cm

90 à 100
cm

100 Watt

60 à 70 cm

8. De verlichting moet zijn uitgevoerd met kappen die alle licht afleiden, weg van de ogen van de
spelers wanneer zij aan de oche staan.
9. Elk soort dart kan worden gebruikt, voor zover hun lengte (barrel, shaft en flight) niet meer
bedraagt dan 30,5 centimeter. Het gewicht van de dart mag niet meer dan 50 gram bedragen.
10. Mochten er klachten zijn tijdens de wedstrijd kunt u die richten tot het Wedstrijdsecretariaat die
daarna de banencontrolecommissie zal inschakelen. De wedstrijd kan ongeldig worden verklaard
mochten de regels en/of afspraken, gemaakt met de banencontrolecommissie, niet in acht
worden genomen. Bij herhaling kan dit een strafmaat tot gevolg hebben.

Spelers
1. Een speler mag maximaal éénmaal per seizoen van team wisselen. Het divisieniveau mag
maximaal 1 niveau lager liggen. Dat wil zeggen dat tijdens het seizoen:

Een speler uit de eredivisie mag niet lager spelen dan de eerste divisie;

Een speler uit de eerste divisie mag niet lager spelen dan de tweede divisie.
2. Nieuw in te schrijven spelers zijn pas speelgerechtigd op het moment dat de contributie betaald
is. De contributie kan overhandigd worden na een telefonisch afspraak met het
Wedstrijdsecretariaat.
3. De teamkaart en spelerspas zullen zo spoedig mogelijk worden opgestuurd naar de captain van
het team van de nieuwe speler. De teamkaart is het bewijs van inschrijving en de spelerspas is
het bewijs van betaling. Zonder geldige spelerspas mag niet gespeeld worden. De spelers
moeten hun spelers pas samen met hun legitimatie (I.D. kaart, paspoort, rijbewijs.) kunnen
overleggen.
4. Het bestuur kan dit steekproefsgewijs controleren. De spelerspas is eigendom van de speler
maar bij verlies zullen de kosten voor het vervaardigen van een nieuwe pas worden verhaald op
de speler.
5. Zes weken voor het eind van de competitie worden er geen nieuwe inschrijvingen, speler en/of
captainwisselingen meer geaccepteerd.

Misdragingen en stakingen wedstrijden
1. Door de ODF geconstateerde misdragingen tijdens wedstrijden georganiseerd door de ODF,
zullen zwaar gestraft worden. Dit kan leiden tot schorsing voor bepaalde of onbepaalde tijd.
2. Deze schorsing geldt zowel voor de wintercompetitie, bekercompetitie als de voor wedstrijden
van het selectie team van de ODF.
3. Klachten over misdragingen moeten altijd schriftelijk aan het bestuur gemeld worden. Het
bestuur zal deze klachten behandelen op de eerstkomende bestuursvergadering volgend op de
dag dat de schriftelijke klacht binnen gekomen is. Indien dit nodig is zal het bestuur de
betrokken leden uitnodigen om bij de behandeling van de zaak aanwezig te zijn.
4. Misdragingen zoals bedoeld in bovenstaand dienen aan het bestuur te worden doorgegeven.
Deze zal de Tuchtcommissie inschakelen en vragen de zaak in behandeling te nemen. De
Tuchtcommissie zal de zaak onderzoeken, waarbij betrokkenen eventueel (mondeling en/of
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schriftelijk) gehoord kunnen worden. Vervolgens zal de Tuchtcommissie een uitspraak doen.
Deze uitspraak kan bestaan uit een waarschuwing dan wel een (on)voorwaardelijke schorsing.
Tegen de uitspraak van de Tuchtcommissie kunnen de direct betrokken in beroep gaan bij het
ODF-bestuur.
5. Teams dienen uiterst terughoudend te zijn in het voortijdig staken van eenmaal aangevangen
wedstrijden. Indien een team besluit een wedstrijd te staken dient men dit nog op de
speelavond zelf aan het Wedstrijdsecretariaat door te geven. Blijkt contact met het
Wedstrijdsecretariaat op de speelavond niet mogelijk, dan dient zo spoedig mogelijk na de
wedstrijd contact te worden opgenomen. Het Wedstrijdsecretariaat bepaalt vervolgens wat er
met de nog te spelen partijen dient te gebeuren. Hierbij kan het Wedstrijdsecretariaat de
Tuchtcommissie inschakelen.
6. Indien een team een wedstrijd naar het oordeel van het Wedstrijdsecretariaat dan wel de
Tuchtcommissie ten onrechte heeft gestaakt, dan zullen de resterende partijen aan de
tegenstander worden toegekend. Tevens worden drie strafpunten toegekend aan het team dat
de wedstrijd ten onrechte heeft gestaakt.
7. De ODF is niet verantwoordelijk voor misdragingen voor, tijdens en na de wedstrijd, van waaruit
materiële schade kan ontstaan. De kosten van deze schade komen volledig ten bate van de
persoon die de schade heeft veroorzaakt.

Licentie
Wanneer een team uiteenvalt (normaal gesproken tussen twee seizoenen), blijft het team bij de
meerderheid van de overgebleven spelers. Als twee gelijke delen resteren dan heeft het deel
van de captain de eerste rechten (licentie). Is er onenigheid over deze licentie dan zal het
bestuur beide partijen aanhoren en daarna een beslissing nemen.
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Uitsluiting
1. Ieder team dat zich inschrijft voor de competitie is speelplichtig.
2. Een team kan zich alleen terugtrekken door een schriftelijk verzoek hiertoe in te dienen. Het
verzoek dient onderbouwd te zijn met goede argumenten. Wanneer het Wedstrijdsecretariaat
van mening is dat de argumenten onvoldoende zijn, dan kan het besluiten het verzoek niet te
honoreren.
3. Een team wordt van deelname aan de competitie uitgesloten wanneer:

Een captain, met nog één of meer wedstrijden te spelen, het bestuur laat weten dat zijn team
niet in staat is de resterende wedstrijden te spelen.

Het bestuur vaststelt dat dit om disciplinaire redenen noodzakelijk is.

Van een team aan het eind van het seizoen op de door het bestuur vastgestelde sluitingsdatum,
nog een of meer uitslagen ontbreken.

Een team gedurende het seizoen 3 of meer claims tegen gekregen heeft.

Een team gedurende het seizoen 2 wedstrijden niet gespeeld heeft maar wel als gespeeld heeft
doorgegeven.
4. In het geval dat een team uit een divisie verwijderd wordt of zich terugtrekt tijdens het seizoen,
gelden de volgende regels:

Wanneer het team niet alle wedstrijden uit de eerste helft van het seizoen heeft gespeeld, dan
vervallen alle uitslagen van dit team. Dit geldt ook voor persoonlijke resultaten, zoals 180-ers,
hoogste finishes en persoonlijke percentages.

Wanneer een team wel alle wedstrijden uit de eerste helft van het seizoen heeft gespeeld, maar
niet uit de tweede helft, dan vervallen alleen de uitslagen uit de tweede helft. Dit geldt ook voor
persoonlijke resultaten, zoals 180ers, hoogste finishes en persoonlijke percentages.

Het minimaal aantal gespeelde wedstrijden om deel te kunnen nemen aan de “single playoffs”
zal worden bijgesteld.
5. Teamleden kunnen na uitsluiting een maximale schorsing van 2 jaar krijgen mocht blijken dat
het team in gebreke is gebleven. Tegen de schorsing kan bezwaar worden gemaakt bij de
Tuchtcommissie.
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Tuchtrecht
1. Zolang de ledenvergadering van de ODF in een seizoen niet over gaat tot de verkiezing van een
tuchtcommissie dient, waar in de leden van dit artikel gesproken wordt over een
tuchtcommissie, gelezen te worden het hoofdbestuur ( bestaande uit de voorzitter, secretaris en
penningmeester). Deze personen vormen de tuchtcommissie tot de ledenvergadering een
commissie vanuit de leden van de ODF heeft samengesteld.
2. Indien er een zaak behandelt moet worden, waarbij het team van 1 van de hoofdbestuursleden
is betrokken, zal deze zich laten vervangen door een ander bestuurslid.
3. Vanuit de leden van de ODF wordt er jaarlijks, indien noodzakelijk, een tuchtcommissie
samengesteld. Deze commissie kan op verzoek van het bestuur of een team uitkomend voor de
ODF een bindende uitspraak doen in situaties waarbij strafpunten worden of zijn toegekend door
de wedstrijdleiding. In andere zaken kan het bestuur een advies uitspraak vragen van deze
commissie.
4. Van de vergaderingen van de tuchtcommissie wordt door de leden van deze commissie verslag
aan het bestuur en aan de captain(s) die betrokken is (zijn) bij de behandelde zaak. Een
schriftelijk verslag van vergaderingen van deze commissie wordt gearchiveerd bij de secretaris.
5. Door de wedstrijdleiding kan aan een team een straf worden toegekend in de vorm van
strafpunten. Onder andere in de volgende gevallen worden strafpunten toegekend:
Niet op komen dagen zonder afmelding

3 strafpunten

Met minder dan 3 spelers opkomen

3 strafpunten

Niet spelen i.v.m. niet kunnen tonen van spelerspassen

3 strafpunten

Te laat invoeren van het wedstrijdformulier

2 strafpunten

Het opstellen van een niet speelgerechtigde speler

5 strafpunten

De wedstrijden van de betrokkene speler worden omgezet in verliespartijen (4-0 of 3-0). De
teamronde is dan ook verloren.
Niet doorgeven van een uitgestelde wedstrijd

3 strafpunten

Verzuimen de spelerspassen te controleren

2 strafpunten

Niet op alternatieve vastgestelde datum door wedstrijdleiding
kunnen spelen

2 strafpunten

Het niet spelen van een wedstrijd en maar door gegeven als
gespeeld voor beide teams

5 strafpunten

Wedstrijd zal ongeldig worden verklaard en in overleg met het wedstrijdsecretariaat als nog
gespeeld moeten worden.
Te laat afmelden na 48 uur voor aanvang met als geclaimde
wedstrijd tot gevolg

3 strafpunten

Het verzoek tot uitstel niet per telefoon en per email uitvoeren

2 strafpunten

6. Indien een team het niet eens is met de toekenning van strafpunten door de wedstrijdleiding,
kan er binnen 14 dagen na het aan de captain vertellen van de opgelegde straf, schriftelijk een
protest worden ingediend bij het bestuur. Dit proces zal worden behandeld door de
Tuchtcommissie, die binnen 1 maand na indiening van het protest een bindende uitspraak zal
doen.
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7. Bij een claim of veloren verklaarde wedstrijd krijgt het aangaande team 0 punten met de
daarbij toegekende strafpunten volgens het tuchtrecht, de tegenstander krijgt 9 punten
toebedeeld. Hierbij worden door het wedstrijdsecretariaat de 4 hoogst geplaatste spelers voor
de single play-offs uitgekozen en krijgen een verloren wedstrijd toegewezen. Tegen deze
maatregel is geen verweer mogelijk.
8. Bij twijfel aan de integriteit van teams die een partij zouden moeten spelen kan het bestuur
handelend optreden.
9. Klachten en protesten aangaande competitie en beker kunnen alleen SCHRIFTELIJK bij het
bestuur worden ingediend. Indien noodzakelijk zal het bestuur de tuchtcommissie opdracht
geven om de klacht of protest te behandelen voordat er een definitieve strafmaat wordt
bepaald.

Slotbepalingen
1. Wanneer er aanleiding toe bestaat kan het bestuur besluiten betreffende wijziging van het
huishoudelijk reglement nemen die bindend zijn totdat er in de algemene ledenvergadering over
gestemd wordt.
2. Alle regels zoals die in dit reglement zijn opgesteld dienen toegepast te worden in de geest en
de sfeer van de dartssport. Daar waar de reglementen afwijken van de heersende moraal dient
er zo snel mogelijk een wijziging in de reglementen (of de moraal) te worden aangebracht.
3. In situaties waarin, zowel door de statuten als door het huishoudelijk reglement, niet wordt
voorzien, beslist het bestuur.
4. Daar waar in dit reglement ‘speler’ wordt genoemd, dient in voorkomende gevallen ‘speelster’
gelezen te worden. Dit geldt ook voor overige mannelijke verwijzingen.
Alle reglementen van de ODF die voor 1 augustus 2016 gepubliceerd zijn, komen
hierbij te vervallen.
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