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Algemene bepalingen
▪

Indien Artikel 19: Strafbepaling niet voorziet in een bepaalde sanctie dan zal de wedstrijdcommissie het
bestuur om advies vragen en dit advies zal meegewogen worden in de bestuurlijke besluitvorming.

▪

Indien de reglementen niet voorzien in bepaalde situaties kan de wedstrijdcommissie en het bestuur de
reglementen evalueren en aanpassen waar nodig, zonder hierover de leden c.q. de deelnemers te
raadplegen.

Artikel 1: Competities
1. De Flevo Divisies Dartscompetitie, hierna te noemen FDD, organiseert in de periode van september
tot en met juni van het volgende jaar een dartscompetitie in Oostelijk Flevoland, de Noordoostpolder, de Veluwerand en directe omgeving. Hierna te noemen de officiële competitie.
Elk ingeschreven team dient hieraan deel te nemen en zich te onderwerpen aan de reglementen van
de FDD.
2. Naast de officiële competitie wordt er in dezelfde periode een bekercompetitie georganiseerd.
Deelname aan deze bekercompetitie is niet verplicht, alle teams bepalen dit bij inschrijving.
a) Voor de bekercompetitie bestaat de mogelijkheid om aanvullend teams toe te voegen ter
promotie van het competitie-darten. Deze mogelijkheid wordt vastgesteld door het bestuur
van de FDD en is uitgewerkt in artikel 21.
b) Het competitiereglement is van toepassing op de officiële competitie en de bekercompetitie
van de FDD.
c) onder artikel 21 vind u een verdere aanvulling ivm de bekercompetitie.
d) Het reglement word voor aanvang van de competitie aan alle deelnemende teams verstrekt.

Artikel 2: Organisatie van de officiële competitie
1. De FDD organiseert de officiële competitie. Zij kent hiervoor 1 of meerdere divisies. De naamgeving
en speltype kunnen gekoppeld worden aan landelijke regelgeving.
Deze divisies zijn onderverdeeld (afhankelijk van het aantal inschrijvingen) in:
a) één ere divisie: Flevo Ere;
b) één of meerdere eerste divisies: Flevo 1a (en/of Flevo 1b);
c) één of meerdere tweede divisies (Flevo Divisies 2a, 2b, 2c, 2d), al naar gelang het aantal
deelnemende teams; of
d) één ere divisie: Flevo Ere; één 1e divisie: Flevo 1; één 2 e divisie: Flevo 2; enz.
2. Per seizoen kunnen, afhankelijk van het aantal ingeschreven teams, 1 of 2 competities worden
georganiseerd, hierna te noemen de reguliere competitie.
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 (Artikel 18: Kampioen /
Promotie & Degradatie) van de FDD te onderwerpen.
4. Het bestuur van de FDD benoemt een wedstrijdcommissie die bestaat uit een voorzitter
(wedstrijdleider) en twee of meer leden.
5. De wedstrijdcommissie stelt het wedstrijdschema vast, verzamelt de uitslagen van de wedstrijden,
maakt de rangschikking van elke divisie.
Publicatie van een rangschikking moet regelmatig, minimaal eens per speelweek, gebeuren.

Artikel 3: Deelname officiële competitie
1. De inschrijving van teams dient te gebeuren voor een, door het bestuur vastgestelde datum, voor
aanvang van het seizoen door middel van online inschrijving via de website.
Inschrijvingen lopende het seizoen zijn ter beoordeling van het bestuur.
2. Door het inschrijven van een team en/of het inschrijven van extra spelers conformeren de
speellocatie, het team en de spelers van het team zich aan de door de FDD vastgestelde
reglementen voor alle competitievormen die door de FDD worden georganiseerd.
3. Deelname aan de officiële competitie is uitsluitend mogelijk voor teams van minimaal vier
geregistreerde spelers (M/V), met een maximum van 12 spelers per seizoen.
Voor de FDD kunnen uitsluitend spelers worden geregistreerd die uiterlijk bij aanvang
van de laatste competitie speelweek van het seizoen ten minste de leeftijd van 16 jaar
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hebben bereikt. Een speler is voor een team geregistreerd vanaf het moment van inschrijving
en blijft dit voor de rest van het seizoen.
4. Voor deelname door spelers die bij aanvang van de laatste competitiespeelweek de leeftijd van 16
jaar nog niet hebben bereikt kan middels het formulier “Ouderverklaring dispensatieaanvraag”
dispensatie worden aangevraagd. Per team mag slechts één dispensatiespeler worden ingeschreven.
De speler waarvoor dispensatie wordt aangevraagd dient de leeftijd van 14 jaar te hebben bereikt
bij aanvang van de competitie. De dispensatiespelers zijn gebonden aan het team waarvoor zij staan
ingeschreven. Invallen in teams in hogere divisies is niet toegestaan.
5. Uit hun midden wijzen de geregistreerde spelers een teamcaptain aan, welke geacht wordt aan de
uit deelname aan de competitie voortvloeiende verplichtingen van het team te voldoen.
De bedoelde verplichtingen zijn:
a) zorg dragen voor het voldoen van de contributie en de inschrijving;
b) zorg dragen voor de genoemde punten in de artikelen 3 tot en met 18.3 – lid 5
6. Het is mogelijk voor teams tijdens het seizoen extra spelers in te schrijven, via de website voor
extra speler(s), tot een maximum van 12 spelers.
a) Vanaf de laatste 2 competitie-speelweken per reguliere competitie mogen er geen nieuwe
spelers worden ingeschreven tot en met het einde van de lopende reguliere competitie.
b) In principe worden alleen teams toegelaten die spelen in een speelgelegenheid die is

gelegen binnen een straal van ongeveer 35 km rond Dronten;

c) Speelgelegenheden die zich binnen de genoemde regio bevinden kunnen door het
bestuur en/of de ledenvergadering worden geweigerd.
d) Indien van toepassing zal het landelijk overkoepelende orgaan (NDB) richtlijnen kunnen
vastleggen waarbinnen de regio’s gehouden zijn te opereren. Deze richtlijnen zullen bindend
worden bij toetreding tot een landelijk overkoepelend orgaan. Eén en ander ter
besluitvorming van een Ledenvergadering van de FDD.
7. Een dartsgelegenheid moet zijn een niet zijnde woning, of aanbouw of bijgebouw. Het bestuur
bepaalt de goedkeuring of het een dartsgelegenheid is of niet, volgens zijnde hun begrip
dartsgelegenheid.
Tevens dient de gelegenheid te voldoen aan de materiële bepalingen zoals genoemd in Artikel 11:
Materiële bepalingen. Indien een verzoek tot deelname aan de competitie binnenkomt van een team
dat hier niet aan voldoet, beslist de wedstrijdcommissie of het bestuur.

Artikel 4: Teamnaam
1

Het bestuur kan aan de inschrijving voorwaarden verbinden, in het bijzonder voor wat de naam van
het team betreft. Een teamnaam mag niet aanstootgevend, grievend of kwetsend zijn voor groepen
mensen. Teams waarvan de naam door het bestuur is afgekeurd zullen niet worden ingeschreven.

Artikel 5: Contributie
1. Teams kunnen uitsluitend aan de competitie deelnemen als de contributie is voldaan.
De contributie moet voor een, door het bestuur vastgestelde datum voor aanvang van het seizoen,
zijn voldaan. Mocht deze betaling niet bij aanvang van het seizoen voldaan zijn, zijn de spelers niet
speelgerechtigd.
a) Alle contributiegelden dienen bij voorkeur per bank te worden voldaan.
b) Op een (door het bestuur vastgestelde) datum, voor aanvang van het seizoen zullen, indien
de contributie en alle bescheiden zijn ontvangen, de persoonlijke pasjes van de teamspelers
worden uitgereikt (aan de teamcaptain, of teamvertegenwoordiger);
c) Voor nieuwe spelers die zich tijdens het seizoen inschrijven in een team zal apart contributie
worden berekend.
2. Darters die spelen in FDD-competitieverband kunnen alleen als speler van een bepaald team worden
ingeschreven (geregistreerd).
a) Indien er gegevens wijzigen van een speler dient dit via teambeheer te worden
doorgegeven;
b) Spelers die zich tijdens het seizoen inschrijven worden altijd beschouwd als nieuwe spelers.
Indien aan de gestelde voorwaarden van inschrijving niet wordt voldaan is deze speler niet
speelgerechtigd
c) Voor nieuwe spelers die zich tijdens het seizoen inschrijven zal contributie betaald moeten
worden. Dit bedrag wordt vastgesteld door de Ledenvergadering van de FDD, pas als de
3
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contributie is voldaan is het toegestaan om de nieuwe speler op te stellen.

Artikel 6: Teams
1. De teamspelers moeten in het bezit zijn van een door de FDD uitgegeven spelerspas,
welke voor de wedstrijd overlegd moet kunnen worden. Zonder deze pas is men niet
speelgerechtigd
a) 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 of de
wedstrijdleiding.
b) Per speler is een financiële vergoeding noodzakelijk , deze dient ook binnen 2 weken na
constatering voldaan te zijn op de bankrekening van de FDD. Indien aan één van de
hiervoor genoemde eisen niet tijdig is voldaan zal/zullen de betreffende speler(s) niet
speelgerechtigd zijn.
1. Sanctie m.b.t. niet speelgerechtigde spelers: zie artikel 19
2. Sanctie m.b.t. financiële afhandeling: zie artikel 19
2. Een speler mag alleen voor een ander team uitkomen als aan alle hieronder genoemde
voorwaarden wordt voldaan:
a) dit een team is van dezelfde speelgelegenheid;
b) dit team in een hogere divisie uitkomt;
c) dit team, in het lopende seizoen, nog geen 12 spelers heeft ingezet;
d) de speler in de betreffende speelweek nog geen wedstrijd heeft gespeeld;
e) Vanaf de laatste 2 competitie speelweken geldt dat alleen spelers voor een bepaald team mogen
uitkomen als zij één of meerdere competitiewedstrijden voor dit team hebben gespeeld of
geregistreerd staan bij dit team.
f) De hiervoor genoemde regels gelden niet voor de bekercompetitie. In de bekercompetitie mag
slechts voor één team worden uitgekomen, conform de registratie van de spelers.
g) Indien een speler 4 of meer wedstrijden heeft gespeeld voor een hoger spelend team zal
hij/zij geregistreerd worden voor het betreffende hoger spelende team, ingaande op het
moment dat hij/zij de 4e wedstrijd voor dat team heeft gespeeld.
h) In geval van meerdere parallelle divisies is bovenstaand punt 2b niet van toepassing. Een
speler uit een divisie heeft naast de mogelijkheid om in te vallen in een hogere divisie ook
de mogelijkheid in te vallen in een parallelle divisie.
3. Als een speler zich terugtrekt uit de competitie wordt de spelerspas ongeldig verklaard en mag deze
speler zich gedurende de reguliere competitie niet inschrijven in zijn eigen team als ook niet in een
ander team.
4. Een speler of team mag niet wisselen van speelgelegenheid tijdens de reguliere competitie
behoudens door de wedstrijdcommissie, in uitzonderingssituaties, te verlenen dispensatie. Er
dient dus een door het bestuur gegrond verklaarde reden te zijn.
a) Dit verzoek tot dispensatie moet schriftelijk bij het secretariaat van de FDD worden
ingediend.
b) Totdat de dispensatie schriftelijk is verleend geldt dat de speler of het team nog
geregistreerd blijft voor een team of speellocatie conform de oorspronkelijke situatie.
c) Een besluit over het al dan niet verlenen van dispensatie dient uiterlijk binnen 2 speelweken
schriftelijk te zijn meegedeeld door het bestuur aan de betreffende speler of het betreffende
team (in dit laatste geval: via de teamcaptain).
d) Tussen twee reguliere competities 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. Is er geen absolute meerderheid en de stemmen staken (gelijk aantal voor- en tegenstemmers), dan geldt de
uitgebrachte stem van de teamcaptain voor twee stemmen.
5. 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. In het geval een uit- en thuiswedstrijd is gewisseld zal ook de speelweek mee
4
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wisselen.
6. 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: Divisie-indeling
1. De indeling van de divisies wordt vastgesteld door de wedstrijdcommissie na sluiting van de - door het
bestuur vastgestelde - inschrijftermijn.
De indeling zal middels een bestuursbesluit worden bekrachtigd.
a) De divisie-indeling voor elk nieuw seizoen wordt bepaald op basis van de teamsamenstelling en
de inschrijving voor aanvang van het seizoen.
2. De rechten aangaande divisiebehoud zullen primair liggen bij:
a) De samenstelling van de teams op basis van de ingeschreven spelers;
b) De spelers die in het voorafgaande seizoen het resultaat hebben behaald.
c) Indien de teamsamenstelling bij inschrijving is gewijzigd ten opzichte van het voorafgaande
seizoen zal gekeken worden naar de meerderheid van spelers die het resultaat van het vorige
seizoen behaald hebben. De meerderheid van de spelers hebben het recht tot divisiebehoud, alle
andere spelers zullen worden ingeschreven als ‘nieuw team’.
d) Is er geen absolute meerderheid en de stemmen staken (gelijk aantal voor- en tegenstemmers),
dan geldt de uitgebrachte stem van de teamcaptain - van het lopende seizoen - voor twee
stemmen.
3. Een team dat zich als nieuw team inschrijft start zijn competitie in de laagste divisie.
a) De indeling van nieuwe teams kan mogelijk om organisatorische redenen anders worden
ingevuld, om zodoende het streven van een zo gelijkmatig mogelijke verdeling van teams binnen
de divisies mogelijk te maken;
b) Uitzondering kan worden gemaakt voor speelgelegenheden en/of verenigingen/clubs die in het
seizoen voorafgaand aan de hernieuwde inschrijving over 3 teams of meer beschikten.
In dit geval zal het divisiebehoud komen te liggen bij de vereniging, club of de speellocatie. De
betreffende vereniging, club of speellocatie kan zèlf de teamsamenstelling bepalen waarbij
gekeken kan worden naar de sterkte van de spelers. De promotie- en degradatieregeling (Artikel
18: Kampioen / Promotie & Degradatie) is hierbij wel van toepassing.
c) Een team wat opnieuw toe treed na een seizoen te zijn weggeweest start in de divisie die ze
eerder hebben gespeeld en maximaal 1 divisie lager mits hier ruimte voor is een bestaande
teams geen promotie word onthouden.

Artikel 8: Reservespeler
1. Een team mag in een wedstrijd gebruik maken van twee reservespelers welke in het bezit moeten zijn
van een geldige spelerspas of op dat moment als nieuwe speler worden ingeschreven. Het gebruik maken
van reservespelers dient, voordat de wedstrijd begint, op het wedstrijdformulier te worden vermeld en
aan de tegenstander te worden meegedeeld.
2. Een 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 de Round Robin en de individuele partijen)
3. De speler die door de reservespeler is vervangen, mag daarna gewoon weer deelnemen aan de wedstrijd,
nadat de wedstrijd is voortgezet.
a) Een reservespeler mag door de andere reservespeler worden vervangen.
4. De aankondiging van gebruikmaking van de reservespeler dient tussen de twee partijen te geschieden.
Hiervan dient melding gemaakt te worden op de daarvoor bestemde plaats van het wedstrijdformulier.
5. De reservespeler wordt geacht aan de wedstrijd te hebben deelgenomen en is derhalve
een geregistreerde speler voor het team, ook al is deze speler al geregistreerd voor een ander team.
Dit is onafhankelijk van het feit of de reservespeler wel of niet is ingezet tijdens de wedstrijd.
Ar Protest en beroep

Artikel 9: Protest en beroep
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,
schriftelijk met uitleg gemeld te worden bij de wedstrijdcommissie.
2. Schriftelijke protesten zullen door de wedstrijdcommissie in behandeling worden genomen.
a) Schriftelijke protesten dienen op basis van de reglementen beargumenteert te worden;
b) De wedstrijdcommissie toetst, binnen 14 dagen na ontvangst, het protest aan de reglementen.
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c)
d)
e)

f)
g)
h)

Indien op basis van deze toetsing geen uitspraak kan worden gedaan wordt het protest
voorgelegd aan het bestuur;
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 dan verplicht het protest binnen 14 dagen te behandelen;
Binnen 14 dagen na de behandeling wordt de teamcaptain schriftelijk van de uitspraak op de
hoogte gesteld, alsmede de teamcaptain van tegenstander (van de betreffende wedstrijd);
Tegen de uitspraak kan - indien gewenst - door beide betreffende teamcaptains van de
wedstrijd beroep aangetekend worden. Dit beroep dient binnen 14 dagen na dagtekening van de
schriftelijke uitspraak (punt d) bij het secretariaat van het bestuur ontvangen te zijn. Het beroep
dient met duidelijke redenen omkleed te zijn.
Het beroep wordt binnen 14 dagen behandeld door het bestuur, indien noodzakelijk kan/kunnen
de betreffende teamcaptain(s) hiervoor uitgenodigd worden;
De uitspraak die het bestuur zal nemen aangaande het beroep zal bindend zijn;
De uitspraak van het beroep dient binnen 14 dagen na de behandeling schriftelijk te worden
meegedeeld aan de betreffende captains;
Het secretariaat van de FDD draagt zorg voor het archiveren van correspondentie aangaande
protestzaken en/of beroepszaken voor een periode van 3 jaar.

Artikel 10: Spelerspassen
1. Definities
a) Als spelerspassen kunnen worden aangegeven:
i. Spelers-ID’s - deze zijn voorzien van een goed gelijkende, recente pasfoto van
de speler, een etiket met algemeen geldende opdruk;
ii. Jaarkaart - deze is alleen voorzien van een etiket met identieke gegevens als op de
Spelers-ID, echter ook aanvullende gegevens (waaronder de adresgegevens en de
naam van het team waarvoor de speler uitkomt).
2. Geldigheid
a) Spelerspassen zijn geldig indien deze in goede staat verkeren en zijn voorzien van een
handtekening van de betreffende speler;
b) Gegevens aangaande adressen kunnen afwijken op beide passen; dit in verband met het
verhuizen van de betreffende speler. Elk nieuw seizoen zal deze speler een seizoenskaart
ontvangen met de juiste adresgegevens;
c) De organisatie kan bepalen dat de geldigheid van spelerspassen teniet gedaan kan worden.
Dit in verband met het toepassen van een nieuw systeem of vanwege eventueel landelijk
opgelegde regelgeving. De spelers worden hiervan tijdig op de hoogte gebracht;
d) Alleen de Spelers-ID Kaart (door de FDD verstrekt) geldt dan als spelers-legitimatie.
3. Verstrekken van spelerspassen
Spelerspassen worden verstrekt door de ledenadministratie van de FDD:
a) Voor aanvang van het seizoen, voor de ingeschreven spelers van een team.
Deze spelerspassen worden voor aanvang van het seizoen verstrekt aan de teamcaptains;
b) Tijdens het seizoen, bij het inschrijven van extra spelers.
4. Eigendom
a) Spelerspassen blijven eigendom van de FDD;
b) Indien de laatste wedstrijd van het seizoen gespeeld is, worden alle spelerspassen ongeldig
verklaard.
c) Indien noodzakelijk kan de ledenadministratie of de wedstrijdcommissie ten aller tijde de
spelerspassen opeisen.
5. Controle van de spelerspassen
a) 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. Hiervan dient een
vermelding gemaakt te worden op het wedstrijdformulier.
b) Bovendien kunnen pasjes en wedstrijdformulieren worden gecontroleerd door controleurs, te
weten:
1. het bestuur;
2. door het bestuur daartoe speciaal aangewezen personen.
c) De controleurs moeten zich als zodanig kunnen legitimeren.
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6. Spelers-ID’s van spelers die één seizoen niet ingeschreven staan bij de FDD worden vernietigd. De
speler zal nieuwe spelerspassen moeten aanvragen, waarbij bij inschrijving ook een nieuwe pasfoto
verstrekt dient te worden. De betreffende speler krijgt een nieuw spelersnummer toegewezen.

Artikel 11: Materiële bepalingen
1. Het dartbord moet voldoen aan de volgende eisen
a) In goede staat, zonder hinderlijke beschadigingen;
b) Het moet volkomen vlak zijn, bollingen van uitdroging zijn niet toegestaan;
c) Het bord moet stabiel hangen. Geen bewegingen zodra de pijl het bord raakt;
d) Om het bord moet pijl beschermend materiaal zitten van minstens 11 cm breed;
e) De draden moeten goed zichtbaar zijn en niet glimmend;
f) De nummering moet aanwezig zijn en op de juiste wijze aanwijzen;
g) De dubbel 20 moet rood zijn;
h) De dubbel bull moet rood of zwart zijn;
2. Afmetingen met betrekking tot het dartbord en de dartbaan:
a) Het midden van de bull van het bord moet zich op een hoogte van 1.73 meter ( max 1 cm
verschil) bevinden, verticaal gerekend ten opzichte van de werplijn (oche);
b) De achterkant van de werplijn (oche) moet zich op 2.37 meter (max 1 cm verschil)
bevinden; (gerekend vanaf voorkant bord zie tekening)
c) Hieruit volgt een diagonale lijn die moet liggen tussen de 2.92 en 2.94 meter vanaf het
midden van de bull, in een loodrechte lijn tot aan de werplijn;
d) 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.

e) De maatvoering (afstanden) van de ‘raised oche’ wordt bepaald door te meten in de
onderhoek (aan de spelerszijde) van de oche;
f) De vloer voor het dartbord moet dartsvriendelijk zijn en minimaal 1.50 meter breed; f.
Rondom de speler moet minimaal een vrije ruimte zijn van 1 meter
3. Verdere bepalingen
a) De spelers moeten tijdens de partij op de hoogte zijn van de score;
b) De score wordt aangetekend op een scorebord voor de in lid 2 vermelde werplijn;
7
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c) Dit scorebord moet naast het dartbord zijn opgehangen en bovendien moet het in een
goede staat verkeren en ten alle tijden goed leesbaar zijn;
d) Het gebruik van een elektronisch scorebord is niet toegestaan;
4. Verlichting dartsbord
a) 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 de
onderstaande tabel voldoen:
Afstand voorkant
dartbord tot spots (cm)

Hoogte spots
t.o.v. de bull (cm)

Vermogen van spots
in watts – minimaal

75 – 100
100 – 125
125 – 150
150 – 175
175 – 200
200 – 250

40 – 50
50 – 60
60 – 70
70 – 80
80 – 90
90 – 100

75
75
75
100
100
150

Onderlinge afstand
tussen spots (cm)
30
30
40
40
50
50

–
–
–
–
–
–

40
40
50
50
60
60

Bij afwijkende verlichtingssoorten moet de lichtopbrengst aan het bord evenredig zijn aan de sterkte genoemd in de tabel

b) De kleur van de verlichting dient per definitie neutraal te zijn: alleen helderwit en/of matwitte lampen zijn toegestaan.
c) Om de voorgang van de wedstrijd niet te verstoren is het noodzakelijk dat er tenminste 1
reserve lamp aanwezig is die van dezelfde kwaliteit is als van de verlichting van het
dartsbord.
d) De verlichting moet zodanig zijn uitgevoerd dat de spelers, wanneer zij aan de oche staan,
hiervan geen hinder ondervinden. De verlichting moet dus zodanig zijn opgehangen, dat
deze geen verblindende uitwerking heeft op spelers en de scheidsrechters;
e) De kleur van de verlichting dient tussen de 2700 en 3000 Kelvin te liggen.
f) De minimale hoogte van de verlichting boven het dartsbord (gemeten aan de bovenzijde
van het bord tot de onderzijde van het lichtarmatuur) – 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;
g) De gemeten lichtsterkte op de trippel 20, 16 en 15 moet minimaal 600 lux bedragen.
h) Indien er gebruik wordt gemaakt van ‘LED verlichting’ dan dient de gemeten lichtsterkte op
de trippel 20, trippel 16 en trippel 15 minimaal 300 lux te zijn.

LET OP !!!!!
Teams blijven te allen tijde gerechtigd om niet op een baan met LED surround verlichting
te spelen. Hierdoor moeten er altijd deugdelijke spots, als hierboven beschreven, op de
baan aanwezig te zijn.
5. Elke locatie dient per speelavond (en per wedstrijd) tenminste 2 dartsbanen beschikbaar te hebben
waarvan 1 dartsbaan ten bate van het ingooien. Deze baant dient te voldoen aan de eisen die
gesteld worden aan een wedstrijdbaan – zoals genoemd in punt 1 “Materiele bepalingen”
a) Dit ingooibord moet zodanig geplaatst zijn dat bij het ingooien geen hinder wordt
ondervonden tijdens de reguliere wedstrijden op de wedstrijdbanen/wedstrijdbanen;
b) Dit ingooibord dient – net als het wedstrijdbord – een half uur voor aanvang van de
wedstrijd beschikbaar te zijn.
c) Bij elke 2 wedstrijdbanen dient er minimaal 1 ingooibaan aanwezig te zijn.
I.
1 wedstrijdbaan = 1 ingooibaan
II.
2 wedstrijdbanen = 1 ingooibaan
III.
3 wedstrijdbanen = 2 ingooibanen
IV.
4 wedstrijdbanen = 2 ingooibanen etc etc
d) Wedstrijdbanen mogen zich NIET in rookruimtes bevinden.
e) Niet elk soort dart kan worden gebruikt, de darts mogen geen grip punten bevatten
waardoor borden snel stuk getrokken worden.
f) Bij constateren van het gebruik van grippunten volgt er een boete van €50,- euro
( de gemiddelde waarde van een nieuw bord)
g) Verder mag elk soort dart gebruikt worden voor zover hun lengte niet meer is dan 30.5 cm
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en het gewicht niet meer is dan 50 gram.

Artikel 12: Datum en tijd
1. De competitieweek loopt van maandag t/m vrijdag daarop volgend.
2. Wedstrijden dienen bij voorkeur plaats te vinden binnen de speelweek waarin de wedstrijd is
uitgeschreven.
3. Uitslagen dienen (middels het daarvoor bestemde wedstrijdformulier) uiterlijk 3 werkdagen na de
speeldatum digitaal te zijn ingevoerd dan wel op een andere wijze bij de competitieleiding binnen te
zijn. Indien het wedstrijdformulier te laat of niet wordt ontvangen wordt het ‘in gebreke zijnde’ team
een sanctie opgelegd.
4. 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..
5. Indien noodzakelijk kan een wedstrijd eventueel worden verplaatst.
a) De aanvraag hiervoor dient eerst te worden gedaan bij de wedstrijdleider van de FDD
waarbij de aanvragende teamcaptain zich zal moeten schikken in een nadelige positie voor
wat betreft reglementen en acceptatie van de nieuwe speeldatum;
b) Na toestemming van de wedstrijdleider zullen vervolgens de beide teamcaptains in goed
onderling overleg een nieuwe speeldatum kunnen vastleggen;
c) De beide teamcaptains bevestigen de nieuwe speeldatum bij de wedstrijdleider van de FDD.
Alleen de wedstrijdleider geeft uiteindelijk de toestemming tot het verplaatsen van de
wedstrijd;
d) Het verplaatsen van wedstrijden dient tenminste 48 uur voor de gewenste nieuwe
speeldag aangemeld te zijn (zie punt a) bij de wedstrijdleider van de FDD;
e) Het verplaatsen van een wedstrijd kan alleen met inachtneming van Artikel 13: Afwezigheid
en : Afzeggen.

Artikel 13: Afwezigheid
1. 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.
2. 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.
3. In het geval dat een team voor een vastgestelde wedstrijd afwezig was, kan het aanwezige team de
wedstrijd claimen.

Artikel 14: Afzeggen
1. Afzeggen is niet toegestaan, tenzij men hiervoor een gegronde reden heeft en dit in overleg is
gebeurd met de wedstrijdleider, met een maximum van 3 keer.
a) Het afzeggen gebeurt bij voorkeur minimaal 48 uur van te voren (overmacht situaties
uitgezonderd) zowel bij de teamcaptain van de tegenstander als bij de wedstrijdleider;
b) Indien de teamcaptain van de tegenstander onbereikbaar is kan, in overleg met de
wedstrijdleider, de speellocatie worden ingelicht. Ook kan er bij de ledenadministratie een
telefoonnummer van een van de overige spelers van het betreffende team worden
opgevraagd.
2. Het afzeggende team maakt meteen bij afzeggen een nieuwe afspraak om de wedstrijd alsnog te
spelen.
a) Deze dient gespeelt te worden in de week voor, van of na de oorspronkelijke datum of
indien beschikbaar in de inhaalweek gekoppeld aan een bepaalde periode.
b) Mocht er geen speellocatie beschikbaar zijn dan kan men overleggen met de
wedstrijdleiding daar deze reserve locaties kan aanwijzen om te spelen.
c) De nieuwe datum dient meteen bij de wedstrijdleider te worden gemeld.
d) Beide teams dienen dit schriftelijk (e-mail) aan de wedstrijdleider door te geven.
3. Verdere regels betreffende verzetten:
a) De laatste 2 competitiewedstrijden moeten in de geplande speelweek worden gespeeld, dit
om competitievervalsing tegen te gaan;
b) Indien noodzakelijk mag in bijzondere gevallen wel worden besloten de wedstrijd
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in een eerdere speelweek te spelen. Eén en ander in overleg met zowel de teamcaptain
van de tegenstander en de wedstrijdleider;
c) Alle competitiewedstrijden die vóór de laatste 2 competitie speelweken staan gepland
moeten daadwerkelijk vóór aanvang van de laatste 2 competitie speelweken gespeeld zijn;
4. Als het afzeggende team met de minimaal vereiste drie spelers kan spelen mag de wedstrijd niet
worden afgezegd.

Artikel 15: 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.
a) De schrijver hoeft niet per definitie een speler van het thuis spelende team te zijn.
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.
a) De scheidsrechter/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.
8. De schrijver let op het correct houden van de werpafstand.
a) 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.
9. De schrijver ziet er op toe dat er tijdens het gooien niet gerookt wordt op de wedstrijdbaan.

Artikel 16: Competitiewedstrijd
1. Een wedstrijd bestaat uit een aantal partijen, de spelsoort verschilt per divisie, te weten:
a) Flevo Ere:
Round Robin:
9x 501 - best of 1
Individueel:
4x 501 - best of 7
Koppel:
4x 701 - best of 5
b) Flevo 1:

½ Round Robin:
Individueel:
Koppel:

5x 501 - best of 1
4x 501 - best of 5
4x 501 - best of 5

c) Flevo 2 en lager:

Individueel:
Koppel:
Gehele team:

4x 501 - best of 5
4x 501 - best of 5
1x 1001 - best of 1

Artikel 16 – lid 2
2. Voor aanvang van iedere partij wordt er voor de bull geworpen. Diegene die zijn dart het dichtst bij
de bull werpt begint de partij.
a) De speler van het uitspelende team werpt altijd de eerste dart op de bull;
b) Bij het gooien op de bull telt het hele speelvlak (van de dubbel bull t/m de dubbelring).
c) Bij koppelwedstrijden mag van de betreffende koppels een willekeurige speler worden
ingezet bij het gooien voor de bull
d) Bij de teamgame werpt de laatste speler van de beide teams voor de bull, diegene die zijn
dart het dichtst bij de bull werpt begint de partij.
e) Indien bij het gooien van de bull geen winnaar kan worden bepaald, dan dienen dezelfde
spelers in omgekeerde volgorde opnieuw te gooien voor de bull.
3. De partijen worden gespeeld in de volgorde die op het wedstrijdformulier is aangegeven. In
onderling overleg kan van deze volgorde worden afgeweken.
a) Bij het spelen van het gehele team (teamgame) wordt de volgorde van de individuele
partijen aangehouden, met inachtneming van de ingenomen plaats van de reserve(s).
4. Alle partijen beginnen eender welke score (geen dubbel of triple score noodzakelijk) en moeten
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eindigen met een dubbel.
a) De partijen eindigen wanneer met het werpen van een dubbel de score ‘nul’ bereikt is.
5. Puntentelling:
4 individuele partijen
= 4 punten;
4 koppel partijen
= 4 punten;
1 team partij of Round Robin
= 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 en er op toe
te zien dat er door de spelers en schrijver niet wordt gerookt tijdens het gooien.

Artikel 17: Wedstrijdformulieren
1. Alleen door de FDD uitgegeven wedstrijdformulieren zijn geldig.
a) Aan het begin van het seizoen worden door de FDD per team een aantal
wedstrijdformulieren beschikbaar gesteld;
b) De teamcaptains dienen te zorgen voor het vermenigvuldigen hiervan;
c) Wedstrijdformulieren kunnen ook ‘gedownload’ worden vanaf de internetsite van de FDD.
2. Beide teamcaptains moeten (voor aanvang van de wedstrijd) de namen en spelersnummers van de
spelers (ook van de eventuele reservespeler) op het wedstrijdformulier vermelden.
a) Voor aanvang van de wedstrijd bepalen de teamcaptains, onafhankelijk van elkaar, de
volgorde waarin spelers hun individuele partijen spelen.
b) Beide teamcaptains zijn verantwoordelijk voor het juist invullen van de wedstrijdformulieren
(bijvoorbeeld: een teamcaptain is er ook verantwoordelijk voor dat de juiste
spelersnummers bij de spelers van de tegenpartij zijn ingevuld.
c) De beide teamcaptains dienen bij het overhandigen van het wedstrijdformulier tevens de
spelerspassen aan elkaar te overhandigen ter controle.
3. Aan het eind van de wedstrijd wordt de uitslag op het wedstrijdformulier ingevuld en voorzien van
de handtekening van de beide teamcaptains.
4. De beide teamcaptains dienen 1 exemplaar van het wedstrijdformulier op te sturen naar de
wedstrijdcommissie. Het opsturen van het wedstrijdformulier kan geschieden via de post,
fax of E-mail. Bij voorkeur dient het formulier digitaal te worden ingevoerd op de FDD website.
a) Via de E-mail kunnen alleen - goed leesbare - gescande formulieren worden toegezonden
(compleet ingevulde formulieren, voorzien van handtekeningen).
5. Het is de taak van de teamcaptain om ervoor zorg te dragen dat hij/zij kan aantonen dat een fax of
E-mail verstuurd is. Dus voor alle teamcaptains geldt dat ze in geval van:
a) het versturen van het wedstrijdformulier per E-mail:
i.
Een leesbevestiging vragen als ze de mail versturen;
ii.
Bewaar de verstuurde mail in de 'verzonden items';
iii.
Bewaar ook de ontvangstbevestiging (auto-reply) van het mailsysteem.
b) het versturen van het wedstrijdformulier per fax:
i.
De faxlog en/of verzendbevestiging wordt bewaard van het verzonden
wedstrijdformulier.
Indien het wedstrijdformulier door de wedstrijdcommissie niet is ontvangen kan op basis van het
opnieuw insturen van het wedstrijdformulier, inclusief verzendbewijs (bijvoorbeeld dus: faxlog of
mail-archief) worden aangetoond dat de captain zijn/haar verplichting heeft voldaan met betrekking
tot het op tijd insturen van het wedstrijdformulier.
Indien een captain dit verzendbewijs niet kan overleggen dan zal de sanctie van kracht worden. Het
bestuur zal in dit geval enig protest 'nietig verklaren' en dus niet in behandeling nemen omdat
niet aangetoond kan worden dat het wedstrijdformulier is verstuurd.
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Artikel 18: Kampioen / Promotie & Degradatie
1. Het team dat in zijn divisie het hoogst aantal competitiepunten heeft behaald is kampioen
van die divisie. Afhankelijk van het aantal competities per seizoen kan het zijn dat aan het eind van
het seizoen de divisiekampioenen nog 1 of meerdere wedstrijden tegen elkaar spelen om de
algeheel divisiekampioen te bepalen. Al naar gelang het aantal divisiekampioenen kan dit in een
poule systeem gebeuren.
Is een team in een seizoen 2x kampioen geworden dan dient men voor het hoogst behaalde
kampioenschap aan de divisiekampioenschappen deel te nemen.
2. Indien twee of meer teams een gelijk aantal punten hebben gehaald, wordt de volgorde op de
ranglijst bepaald op grond van:
a) het legsaldo dat de beide teams gedurende de gehele competitie hebben behaald;
b) het resultaat van de onderlinge wedstrijden (in games);
c) het resultaat van de onderlinge wedstrijden (in legs);
d) Indien a t/m c geen definitieve stand kan bepalen en de klassering invloed heeft op de
promotie of degradatieplaats dient er een beslissingswedstrijd op neutraal terrein gespeeld
te worden om de volgorde op de ranglijst te bepalen. In alle overige gevallen zal het
resulteren in een gelijke stand op de ranglijst.
3. Promotie & Degradatie
a) Promotie & degradatie tussen Flevo Ere en Flevo 1
i. De teams die in Flevo Ere op de degradatie plaatsen (de 2 laatste plaatsen)
eindigen degraderen rechtstreeks naar Flevo 1;
ii. De nummers 1 en 2 uit Flevo 1 promoveren rechtstreeks naar Flevo Ere.
b) Promotie & degradatie tussen Flevo 1, Flevo 2 en Flevo 3
i. De teams die in Flevo 1 op de degradatie plaatsen (de 2 laatste plaatsen per divisie)
eindigen degraderen rechtstreeks naar Flevo 2;
ii. De nummers 1 en 2 uit Flevo 2 promoveren rechtstreeks naar Flevo 1.
iii. De teams die in Flevo 2 op de degradatie plaatsen (de 2 laatste plaatsen per divisie)
eindigen degraderen rechtstreeks naar Flevo 3;
iv. De nummers 1 en 2 uit Flevo 3 promoveren rechtstreeks naar Flevo 2.
(Punt 3 en 4 alleen als er sprake is van een Folvo 3 divisie)

Bij een ongelijk aantal promoverende teams in een divisie zullen de team die op de voorlaatste
degradatieplaats zijn geëindigd in de bovenliggende divisie onderling uit maken welk team zal degraderen.
Dit zal gebeuren door het spelen van één wedstrijd op neutraal terrein.
4. Vaststelling van de promotie-/degradatieregeling (onder andere voor mogelijk lagere divisies)
kunnen tijdens de reguliere competitie worden bepaald. (afhankelijk van het aantal inschrijvingen)
a) Het bestuur behoudt zich het recht voor de promotie-/degradatieregeling te wijzigen om
het aantal teams in de hoogste divisies op peil te houden of te krijgen;
b) Een wijziging van de regels is bijvoorbeeld mogelijk indien teams zich tijdens het
dartsseizoen terugtrekken. Het wijzigen van de regels kan in principe alleen in positieve zin,
een team promoveert alsnog (doordat een ander team zich heeft teruggetrokken), of dat
een team niet degradeert.
Tevens kan de inschrijving voor het nieuwe seizoen aanleiding geven de divisie-indeling aan
te passen om de indeling zo gelijkmatig mogelijk te verdelen;
c) Het bestuur is niet gerechtigd te beslissen dat een team moet degraderen ondanks dat uit
de stand blijkt dat het team zich heeft gehandhaafd;
d) Wedstrijden tegen teams die zich tijdens het seizoen terugtrekken of worden uitgesloten
door het bestuur, worden als niet gespeeld beschouwd; Behalve als er al een volledige halve
competitieronde is afgerond.
e) Het voorstel voor een wijziging van de promotie-/degradatieregeling zal worden aangeboden
aan alle teamcaptains, uiterlijk 2 weken voor de ledenvergadering.
5. Indien er sprake is van meerdere parallelle divisies zal de FDD na afloop van de reguliere competitie
een divisiekampioenschap uitroepen voor het bepalen van de divisiekampioen.
a) Indien er sprake is van 2 parallelle divisies zullen de nummers 1 één beslissingswedstrijd
spelen op onafhankelijk terrein. De winnaar van deze wedstrijd zal uitgeroepen worden tot
algeheel divisiekampioen.
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b) Bij 3 parallelle divisies wordt er in een poule van 3 teams gestreden om het kampioenschap.
Ieder team speelt daarbij één maal tegen de beide andere teams. De stand van de poules
wordt gebaseerd op het aantal winstpartijen, vervolgens op het aantal behaalde games en
tot slot op basis van het behaalde legsaldo.
c) Bij 4 parallelle divisies wordt er gespeeld conform een eerder te houden loting.
Aan de hand van deze loting zullen 2 wedstrijden worden bepaald (halve finale van het
divisiekampioenschap): de winnaars van de beide wedstrijden zullen onderling de
finalewedstrijd spelen om het algeheel divisiekampioenschap.

Artikel 19: Strafbepalingen
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

13

De teamcaptain van het betreffende team en/of de betrokken speler worden door de tuchtcommissie
van de FDD op de hoogte gesteld van de uitgesproken sanctie/straf.
a) De secretaris van de FDD bewaart een afschrift van elke uitspraak, inzake de toegepaste
strafbepaling, voor een periode van 3 jaar;
b) Protest aantekenen tegen een uitspraak is mogelijk, conform Ar Protest en beroep.
Alle wedstrijdpunten van de lopende competitie vervallen indien een team zich terugtrekt of wordt
uitgesloten door het bestuur.
a) De spelers van teruggetrokken teams worden geschorst voor de rest van de lopende
reguliere competitie, ingaand op de datum van uitspraak van de wedstrijdcommissie
Indien een speler meerdere wedstrijden uit dezelfde speelweek speelt:
a) blijven de punten uit de eerst gespeelde wedstrijd behouden;
b) de betreffende speler wordt als niet speelgerechtigde speler beschouwd.
Indien een wedstrijdformulier niet of te laat ontvangen wordt en de teamcaptain kan niet bewijzen
dat hij deze heeft opgestuurd, zal het in gebreke zijnde team een sanctie opgelegd krijgen:
a) Per dag dat het formulier te laat ontvangen is wordt 1 strafpunt toegekend.
Deze sanctie wordt doorgevoerd met een maximum zwaarte van de sanctie totdat het eigen
resultaat in games - 2 bedraagt.
Alle andere resultaten (met betrekking tot de behaalde legs, Persoonlijke Ranking, behaalde
180-ers en hoge finishes) blijven wel behouden;
b) Het in gebreke blijvende team heeft de mogelijkheid om binnen 14 dagen na de ontvangst
van de schriftelijke uitspraak hiertegen in beroep te gaan;
c) Indien van een team in één seizoen voor 3e maal (of alle keren daarna) het
wedstrijdformulier te laat wordt ontvangen bij de wedstrijdcommissie dan kan een sanctie
conform punt 10 opgelegd worden;
d) Als bewijs van verzending kunnen dienen:
i. het bewijs van een aangetekend schrijven
ii. de log van de fax (of: verzendrapportage)
iii. een kopie van een gespecificeerde telefoonrekening
iv. de verzendkopie van de mail (verzonden item) in combinatie met de auto-reply van
het mailsysteem – mogelijk in combinatie met een leesbevestiging;
Een team dat 2 maal zonder hiervan melding te maken, voor een vastgestelde wedstrijd afwezig is
geweest, kan door het bestuur uit de competitie genomen worden. Alle spelers uit het betreffende
team krijgen dan vervolgens een schorsing voor de rest van de lopende reguliere competitieronde,
vanaf het moment van uitspraak.
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. Tevens zullen 180-ers en finishes komen te vervallen.
a) Tevens zal er een sanctie van 2 punten worden toegepast op de behaalde punten van het
betreffende team. Alleen indien hiervan melding is gemaakt op het wedstrijdformulier zal de
tegenstander gevrijwaard zijn van een sanctie.
b) Na ontvangst van de gegevens en nadat de daarvoor vastgestelde contributie is ontvangen
(en bij inschrijving van een nieuwe speler een goed gelijkende pasfoto) is de speler weer
speelgerechtigd (vervallen punten worden niet weer toegekend).
Nadat de controleurs afwijkingen van Artikel 11: Materiële bepalingen constateren, moet dit binnen
14 dagen na de constatering hiervan worden aangepast. Indien de gebreken na deze periode niet
zijn aangepast, kan er op de betreffende baan/banen niet meer worden gedart.
a) Als er vervolgens wel wedstrijden op deze baan/banen worden gespeeld, wordt het thuis-
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14

spelende team (waarbij de overtreding wordt geconstateerd) uit de competitie genomen.
b) 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.
Een team kan een wedstrijd claimen.
a) Het team dat een wedstrijd claimt zal - na toewijzing van de claim door de
wedstrijdcommissie van de FDD - het gemiddelde aantal punten van dit team plus 1 punt
ontvangen voor deze wedstrijd, berekend aan het eind van de competitie. Dit geldt zowel
voor het behaalde aantal games als legs;
b) Het gemiddelde zal altijd rekenkundig worden afgerond op gehele punten;
c) Een claim zal tenminste 5 en maximaal 9 punten (in games) bedragen;
d) Een claim heeft alleen betrekking op het behalen van teamresultaten, persoonlijke
resultaten kunnen niet toegekend worden in geval van een claim.
e) Het team dat niet is verschenen zal het resultaat van ‘-2’ in games toegekend krijgen;
het aantal behaalde legs van dit team zal ‘0’ bedragen
Financiële sanctie voor de aanvraag van spelersbescheiden, lopende het seizoen, als gevolg van
verlies of diefstal:
Per Spelers-ID:
€ 7,50
Per Seizoenskaart:
€ 7,50
Indien van een team in één seizoen het wedstrijdformulier voor de 3e maal (of alle keren daarna) te
laat wordt ontvangen dan kan er een financiële sanctie worden opgelegd. Deze bedraagt:
Per geregistreerde speler:
€ 15,00
Met een maximum van:
€ 90,00 per team
Dit bedrag dient binnen 2 weken na schriftelijke kennisgeving voldaan te zijn op de rekening van de
Flevo Divisies Dartscompetitie.
De wedstrijden die in die periode worden gespeeld zullen dan onder voorbehoud verwerkt worden;
de uitslagen zijn definitief indien de opgelegde sanctie is voldaan. Indien het bedrag niet op tijd is
betaald:
a) kan het betreffende team uit de competitie worden genomen;
b) kan de teamcaptain van dat team geschorst worden voor de rest van de reguliere
competitieronde;
c) kunnen de andere spelers voor de rest van de reguliere competitieronde geschorst worden.
Sanctie in verband met onrechtmatig verplaatsen wedstrijden
Indien een team (bij monde van de teamcaptain) niet tijdig de wedstrijdleider informeert van het
verplaatsen van een wedstrijd zal het betreffende team een teamsanctie opgelegd krijgen op de
betreffende wedstrijd.
a) De sanctie bedraagt 2 punten in games voor het team waarbij het verzuim is geconstateerd.
Sanctie in verband met aantoonbare fraude
De captains zijn gehouden - conform alle vooraf geformuleerde reglementen - het
wedstrijdreglement zo goed mogelijk na te leven.
a) Indien een teamcaptain bewust meewerkt aan beïnvloeding van het wedstrijdverloop door
aantoonbaar nalatig te zijn inzake het wedstrijdreglement zal het betreffende team een
sanctie opgelegd krijgen van 4 punten in games en 8 punten in legs;
b) Dit heeft betrekking op het 'niet speelgerechtigd meespelen' van spelers (betreffende
spelers uit andere teams) en/of het meespelen van spelers onder een andere naam en/of
een andere spelerspas;
c) Indien wordt geconstateerd dat de betreffende captain in één seizoen voor een 2e maal
betrokken is bij frauduleuze handelingen tijdens een wedstrijd dan zal deze captain met
onmiddellijke ingang voor de rest van de reguliere competitieronde worden geschorst, vanaf
de speeldatum van het 2e vergrijp.
d) Indien er aantoonbaar fraude gepleegd is met de uitslagen op het wedstrijdformulier, zal
het team uit de competitie genomen worden. Het bestuur zal bepalen voor welke periode de
betrokken spelers geschorst zullen worden
Sanctie in verband met intimidatie en/of bedreiging van FDD-officials
Indien een bestuurslid of commissielid op basis van zijn uitgevoerde werkzaamheden verbaal of
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schriftelijk geïntimideerd of bedreigd wordt:
a) dan zal deze speler met onmiddellijke ingang voor 2 wedstrijden geschorst worden, vanaf
het moment van uitspraak door het bestuur;
b) De betreffende speler en zijn/haar teamcaptain zal dit (na de besluitvorming van het
bestuur) direct telefonisch worden meegedeeld en dit zal schriftelijk aan hem/haar worden
bevestigd;
c) Indien geconstateerd wordt dat een speler zich voor de 2e maal in één seizoen hieraan
vergrijpt zal de betreffende speler met onmiddellijke ingang geschorst worden voor de rest
van de reguliere competitieronde, vanaf het moment van uitspraak.
Het niet bijwonen van de captainsvergadering
Indien een team niet wordt vertegenwoordigd door een teamcaptain (of door een plaatsvervanger uit
zijn eigen team) bij de ALV cq. teamcaptainsvergadering dan kan de captain hiervoor persoonlijk een
financiële sanctie worden opgelegd. De sanctie zal per brief door het bestuur van de FDD worden
bevestigd. De hoogte van de financiële sanctie bedraagt: € 15,--.
a) De betreffende captain ontvangt van de penningmeester van de FDD een factuur
aangaande deze sanctie en de gestelde termijn van betaling.
b) Indien het bedrag niet binnen de gestelde termijn wordt ontvangen door de penningmeester
van de FDD zal het betreffende team een sanctie opgelegd worden van 2 punten in games.
De boete dient dan nog steeds te worden voldaan.
c) De door de FDD ontvangen financiële sancties zullen aan een goed doel worden
overgedragen. Welk goed doel dit is zal per seizoen bepaald worden

Artikel 20: Ledenvergaderingen en Teamcaptainsvergaderingen
1. Ledenvergaderingen en Teamcaptainsvergaderingen
a) Als voorbereiding op de vergadering wordt aan alle teamcaptains twee tot vier weken voor
de vergadering de (voorlopige) agenda toegezonden;
b) Agendapunten voor een vergadering kunnen tot uiterlijk één week voor de vergadering
schriftelijk worden aangedragen bij het bestuur;
c) Het verslag van de ledenvergadering of teamcaptainsvergadering wordt binnen 6 weken na
de vergadering aan de teamcaptains toegezonden (per mail) en zal worden geplaatst op de
internetsite.
d) De teamcaptains van alle teams van de FDD zijn verplicht deel te nemen aan deze
vergadering. Indien een teamcaptain verhinderd is zal hij/zij moeten zorgdragen voor een
plaatsvervanger van zijn/haar eigen team.
i. Indien het team niet vertegenwoordigd wordt door de teamcaptain dan zal hij/zij
een financiële sanctie opgelegd krijgen.
2. Ledenvergaderingen
a) 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
twee weken voor de vergadering bekend gemaakt worden;
b) Kandidaat-bestuursleden kunnen zich uiterlijk tot een half uur voor aanvang van een
reguliere Ledenvergadering aanmelden bij het secretariaat van de FDD;
c) Indien daartoe aanleiding is kan ook worden besloten tot het bijeenroepen van een
(bijzondere) ledenvergadering. Deze vergadering kent een speciale agenda en zal alleen in
bijzondere omstandigheden bijeengeroepen worden op initiatief van het bestuur
3. Teamcaptainsvergaderingen
a) Het bestuur is gemachtigd een teamcaptainsvergadering uit te schrijven in de laatste twee
maanden van het kalenderjaar. De datum waarop deze vergadering wordt gehouden zal
minimaal twee weken voor de vergadering bekend gemaakt worden;
b) De teamcaptainsvergadering is bevoegd om het aangepaste reglement vast te stellen voor
promotie/degradatie.
4. Aanvullende zaken met betrekking tot deze vergaderingen
Deze worden geregeld in de statuten en/of in het huishoudelijk reglement van de FDD.
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Artikel 21: Aanvullende reglementen betreffende de beker competitie
1. De FDD kan eventueel overgaan tot het organiseren van een zogenaamde extra bekercompetitie.
Deze Extra Bekercompetitie dient ter promotie van de dartssport en maakt
het mogelijk om (eventueel) nieuwe teams kennis te laten maken met de wedstrijd-dartssport van de
FDD.
2. De wedstrijdleiding van de FDD is gerechtigd de inschrijving te honoreren van nog nieuw op te
richten teams die deel gaan nemen in een volgend competitieseizoen.
3. De speeldagen van de Flevo Bekercompetitie en de Extra Bekercompetitie worden in speelweken
gepland waarin geen reguliere competitiewedstrijden zullen worden gehouden
4. Indien wedstrijden van één bekerronde in één speelweek gespeeld moeten worden en het daarbij
voorkomt (als gevolg van dezelfde speeldag van beide teams of iets dergelijks) dat de beide
wedstrijden op dezelfde dag vallen dan dienen de teamcaptains onderling afspraken te maken om
deze speeldagen anders in te delen; de beide wedstrijden dienen echter wel in dezelfde speelweek
te vallen.
a) De afspraken tussen de teamcaptains dienen ook ruim van te voren bij de
wedstrijdcommissie van de Flevo Divisies bekend gemaakt te worden alvorens dit te
bekrachtigen.
5. Alle wedstrijden in het kader van de Flevo Bekercompetitie dienen in de geplande speelweek
gespeeld te worden.
a) Bij hoge uitzondering kan de organisatie van de Flevo Divisies hierop afwijken en een
wedstrijd eventueel naar voren schuiven.
b) Om continuering van het speelschema van de knock-out wedstrijden te garanderen is het
niet mogelijk wedstrijden te verplaatsen naar speelweken later dan de geplande speelweek,
tenzij de wedstrijdcommissie anders besluit.
6. Het kan voorkomen dat er door omstandigheden wedstrijden op neutraal terrein gegooid dienen te
worden. Dit is het geval:
a) Bij de finale-ronde (zowel om plaats 1 en 2 als om plaats 3 en 4; deze gaan namelijk altijd
maar over één wedstrijd, in tegenstelling tot de overige wedstrijden die mogelijk in een
uit/thuis format gespeeld worden).
7. Wedstrijdvorm
De deelnemende teams worden ingeloot in een standaard piramide-schema van 8, 16, 32, 64 of
meer teams.
b) Door een beperking van het aantal inschrijvingen kan er in de 1e speelronde een aantal byes
(vrijlotingen) worden geloot. Er zal getracht worden dit tot een minimum te beperken.
8. Er wordt gespeeld volgens het knock-out principe.
a) De finales worden gespeeld om de winst in 1 wedstrijd deze wedstrijden worden gespeeld
op de door de ALV uitgelote speelgelegenheden net als de halve finales.
b) Het kan voorkomen dat de beide wedstrijden van één speelronde mogelijk in één spelweek
gepland worden. In dit geval kan het voorkomen dat de beide wedstrijden op dezelfde dag
gepland zullen worden. Dit betekent dat de betreffende teamcaptains in dit geval in overleg
met de wedstrijdcommissie van de Flevo Divisies één of twee nieuwe data moeten
vaststellen waarop beide teams een volledige wedstrijd kunnen afwerken.
9. Loting
a) De loting wordt uitgevoerd door de wedstrijdcommissie FDD.
b) De loting voor de 1e speelronde vindt plaats na het sluiten van de inschrijving, ruim voor
aanvang van de bekercompetitie.
c) Bij de loting kan er rekening gehouden worden met het plaatsen (seeden) van teams. Dit is
afhankelijk van het aantal teams dat ingeschreven staat.
d) Seeding dient ervoor om per tak van de piramide een zo goed mogelijke verdeling te krijgen
in sterke en minder sterke teams.
e) De loting voor de 1e speelronde is openbaar en zal op de internetsite van de Flevo Divisie
worden aangekondigd alsmede op socialmedia.
f) Loting voor 2e en alle vervolgrondes wordt door de wedstrijdcommissie uitgevoerd, direct
nadat de uitslagen van een bepaalde speelronde bekend zijn.
g) Op de loting is geen beroep mogelijk.
10. Uitslagen en standen
a) De uitslagen van de respectievelijke wedstrijden zullen alleen gepubliceerd worden via de
internetsite van de Flevo Divisies
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11. Plaatsing voor een volgende speelronde
Indien een bekerronde wordt gespeeld over 2 wedstrijden dan wordt plaatsing naar de
volgende ronde bereikt door:
a) Het team dat het meeste aantal games heeft gewonnen over 2 wedstrijden
b) Bij een gelijke stand in games zal plaatsing worden afgedwongen door het team dat het meeste
aantal legs heeft gewonnen over 2 wedstrijden
c) Indien er een gelijke stand is bereikt in legs en games over 2 wedstrijden dan zal aan het eind
van de 2e wedstrijd een extra leg gegooid moeten worden in de teamgame.
d) Het team dat deze leg wint zal zich plaatsen voor de volgende bekerronde;
e) Deze beslissende leg wordt gespeeld conform het vastgestelde speltype voor die betreffende
bekerronde
f) Indien een bekerronde wordt gespeeld over 1 wedstrijd dan wordt plaatsing voor de volgende
ronde bereikt door het team dat het eerste 5 games heeft gewonnen.

12. Speltypen
1.

Laatste 64 (indien van toepassing)
en laatste 32 teams

- Singles
- Koppels
- Team

Beker en Extra Beker
501 - best of 5
501 - best of 5
701 - best of 3

2.

Laatste 16 teams

- Singles
- Koppels
- Team

501 - best of 5
501 - best of 5
701 - best of 3

3.

Laatste 8 teams

- Singles
- Koppels
- Team

501 - best of 5
501 - best of 5
701 - best of 3

4.

Halve finales
en troostfinale (3e en 4e plaats)

- Singles
- Koppels
- Team

501 - best of 5
701 - best of 5
701 - best of 3

5.

Finale

- Singles
- Koppels
- Team

501 - best of 5
701 - best of 5
701 - best of 3

13. Strafbepalingen
Voor de Flevo Bekercompetitie zal een afwijkende claim gelden die voor iedere bekerronde hetzelfde zal
zijn.
a) De claim bedraagt ten aller tijde een uitslag van 9 tegen -1 in games voor de claimende partij
indien de claim door de wedstrijdcommissie wordt bekrachtigd;
b) Een claim zal niet worden toegekend indien er sprake is van een redelijke wijze van overmacht
(dit is alleen door het bestuur in samenspraak met de wedstrijdcommissie te bepalen).
c) Teams die weigeren een wedstrijd te spelen in de Bekercompetitie of in de Extra
bekercompetitie zullen een sanctie van 5 punten opgelegd krijgen in de reguliere competitie.
Gebeurt dit in de 1e of 2e speelronde van de Bekercompetitie dan zal het team wel automatisch
ingeschreven worden in de Extra Bekercompetitie. Weigert een team ook hier een wedstrijd niet
te spelen dan zal wederom de sanctie van 5 punten in de reguliere competitie worden opgelegd.
14. Protest en beroep aangaande de bekercompetitie
Indien er aanleiding is voor protest bij een bekerwedstrijd dan zal dit protest schriftelijk ingediend
moeten worden, omkleed met geldige redenen, bij de wedstrijdcommissie van de Flevo Divisies.
a) Dit protest dient hooguit 5 werkdagen na het spelen van de betreffende wedstrijd bij de
wedstrijdcommissie ontvangen te zijn;
b) Verdere regelgeving rondom protest, uitspraak en beroep op deze uitspraak is vastgesteld in
het competitiereglement van de FDD, artikel 9.
15. Extra Bekercompetitie
Deze competitie kan worden gestart lopende het seizoen.
a) Alleen de teams die zijn uitgeschakeld in de 1 e en 2e speelronde van de reguliere Flevo
Bekercompetitie kunnen aan deze Extra Beker Competitie deelnemen;
b) Voor de Extra Beker Competitie geldt dat deze, reeds ingeschreven FDD-teams, zich niet apart
hoven in te schrijven. Hiervoor geldt dus een verplichte deelname.
c) Deze reeds ingeschreven FDD-teams kunnen alleen deelnemen op basis van de
teamsamenstelling conform de registratie van de spelers.
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d) Voor deze Extra Beker Competitie bestaat de mogelijkheid om nieuwe teams deel te laten
nemen.
Dit zal zijn ter promotie van de FDD in haar regio, om zodoende mogelijk nieuwe
speellocaties, verenigingen of teams te werven voor het nieuwe seizoen
i.
Nieuw in te schrijven teams zullen dezelfde inschrijfprocedure moeten volgen zoals geldt
voor de reguliere competitie. Hiervoor zullen speciale inschrijfformulieren gelden;
ii.
Deze nieuwe teams zullen een - door het bestuur van de FDD vast te stellen - contributie
moeten betalen voor het deelnemen aan deze competitie;
iii.
Voor de ingeschreven deelnemers zullen spelerspassen worden verstrekt zoals de daarvoor
geldende systematiek als voor de reguliere competitie;
iv.
Spelers van nieuwe teams die zich alleen inschrijven voor de Extra Beker Competitie
verwerven geen lidmaatschap van de FDD; de spelers zullen worden beschouwd als
gastspelers van de FDD.
De betreffende spelers zullen daarmee alleen kunnen spelen in deze Extra Bekercompetitie.
Zij zullen daarmee geen aanspraak kunnen maken op rechten voor wat betreft andere
competities en/of zaken aangaande de FDD die voorbehouden zijn aan leden.
16. Afwijkende reglementen voor de Extra Beker Competitie zullen voorafgaand aan de inschrijving
worden gepubliceerd op de internetsite van de FDD. Tevens zullen alle teamcaptains van de
deelnemende teams voor aanvang van deze competitie per mail hiervan een exemplaar ontvangen.
a) Het speltype voor de Extra Bekercompetitie kan afwijken van de vastgestelde speltypen in
de reguliere bekercompetitie.
17. Afwijken van bestaande bekercompetities
De bond kan ook besluiten een tweetal bekercompetities te organiseren t.w. één voor de teams uit
de ere- en eerste divisie en één voor de tweede- en lagere divisies. Er wordt gespeeld volgens het
zogenaamde knock-out systeem.

Artikel 22: Slotbepaling
1. In alle gevallen waarin deze artikelen niet voorzien beslist het bestuur, waar nodig in overleg met de
wedstrijdcommissie, in alle redelijkheid en billijkheid met inachtneming van het belang van de
dartssport in haar algemeenheid.
2. 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.

AANBEVELINGEN DOOR HET BESTUUR:
Het volgende valt niet in reglementen vast te leggen:

De bond promoot het darten in positieve zin. Op die manier tracht het bestuur darten onder de
aandacht van de media te brengen, zodat uiteindelijk het darten als een echte sport wordt
gezien. Sportief gedrag, een sportieve uitstraling en respect voor de tegenstander en eventuele
toeschouwers horen hier onderdeel van uit te maken.
Als jij je wedstrijd gooit, denk even na. Ben jij een speler die de dartssport promoot?
Je zult merken dat als je die vraag positief kunt beantwoorden, de sport serieuzer wordt, maar
óók nog gezelliger.
Hoe serieus de dartssport ook genomen moet worden, het blijft een sport die in een gezellige
omgeving kan en moet worden beoefend!
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