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Toelichting: 

1. Het Algemeen Wedstrijdreglement is de basis voor alle wedstrijden en kampioenschappen 
georganiseerd door, of onder de auspiciën van, de Zeeuwse Darts Federatie. Dit reglement is 
bindend en bevat allerlei algemene bepalingen. Het Algemeen Wedstrijdreglement wordt vastgesteld 
door de ALV. 
Waar van toepassing heeft dit reglement, naast evenementen zoals toernooien, tevens betrekking 
op door de ZDF te organiseren competities. 

2. Naast Statuten, Huishoudelijk Reglement en Algemeen Wedstrijdreglement zijn er de volgende 
specifieke reglementen: 
- Reglement van Wedstrijden en Competities. 
- Ranking Reglement (indien er een, of meerdere rankings georganiseerd worden). 
- Reglement Boetes & Sancties. 
Deze reglementen hebben betrekking op de betreffende situaties, wedstrijden en/of competities en 
bevatten specifieke bepalingen hiervoor. Naast het Algemeen Wedstrijdreglement geldt dus ook het 
specifieke reglement. Deze specifieke reglementen hebben betrekking op een gedeelte van de ZDF 
leden en worden vastgesteld door de ALV van de ZDF, met uitzondering van het Reglement Boetes 
& Sancties, welke wordt vastgesteld door het bestuur van de ZDF. 

3. Met in dit reglement genoemde “speler(s)”of “deelnemer(s)” worden zowel dames, heren als 
jeugdige spelers(sters) bedoeld. Dit heeft ook betrekking op alle van dit reglement afgeleide 
documenten en andere toevoegingen door de ALV, dan wel door het bestuur van de ZDF, of op 
verzoek van de NDB. 

4. Jaarlijks stelt het ZDF-bestuur, het Reglement Boetes & Sancties vast. Hierin zijn bedragen, dan wel 
acties opgenomen die de ZDF hanteert voor nalatigheden en bij het overtreden van reglementen. In 
de reglementen wordt hier een aantal keer naar verwezen. 

5. Begrippen. De volgende afkortingen zullen mogelijk gebruikt worden in voorkomende situaties: 
- Zeeuwse Darts Federatie:   ZDF 
- Nederlandse Dart Bond:   NDB 
- Algemeen Wedstrijdreglement   AWR 
- Huishoudelijk Reglement   HHR 
- Reglement van Wedstrijden en Competities RWC 
- Ranking Reglement    RR 
- Reglement Boetes & Sancties   RBS 
- Algemene Leden Vergadering   ALV (ook wel (B)ALV)
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WEDSTRIJDEN EN KAMPIOENSCHAPPEN 
 
Artikel 1. 
De ZDF kan in voorkomende gevallen verschillende soorten wedstrijden, c.q. kampioenschappen 
organiseren. 
1. Wedstrijden alleen voor haar leden. 
2. Open wedstrijden, c.q. open kampioenschappen, welke toegankelijk zijn voor iedere dartsspeler ter 

wereld. Dit laatste met inachtneming van het gestelde in de NDB-reglementen aangaande leden van 
andere organisaties dan welke gerangschikt zijn onder de Wereld Darts Federatie. 

 
SEIZOEN 
 
Artikel 2. 
De ZDF organiseert haar wedstrijden c.q. kampioenschappen tijdens het wedstrijdseizoen, lopende van 1 
september tot en met 31 augustus van het jaar daaropvolgend. 
 
ALGEMEEN WEDSTRIJDREGLEMENT 
 
Artikel 3. 
1. Alle wedstrijden en kampioenschappen beginnen 1 uur voor aanvang van de wedstrijden of 

kampioenschappen en duren tot 1 uur na de prijsuitreiking.
1
) 

2. Alle darts teams of spelers spelen volgens het Algemeen Wedstrijdreglement van de ZDF. 
3. Tenzij anders vermeld, zullen alle ZDF-wedstrijden en kampioenschappen worden gespeeld volgens 

het "knock-out" systeem. 
4. a) In alle dartsevenementen zal elke leg begonnen worden met een open start en de finish moet een 

 dubbel zijn, tenzij anders is vermeld in de aankondiging van het evenement. 
b) De Bulls Eye telt als 50 en indien men nog 50 punten nodig heeft om een leg, set of match te 
 beëindigen, zal de Bulls Eye als dubbel 25 tellen. 
c) Als een speler meer scoort dan hij over heeft, telt in de volgende beurt het aantal punten dat hij  over 
 had voordat de tegenstander gooide. 

 d) "Game shot" wordt geroepen door de scheidsrechter of schrijver en is alleen dán geldig als de darts 
 die gegooid zijn het benodigde aantal punten inclusief de benodigde dubbel telt, waarbij met de 
 laatst gegooide pijl de dubbel is geraakt. (Zie ook Artikel 4.a) 
e) De ZDF erkent geen principe van gelijke stand. Een speler die de partij uitgooit door de benodigde 
 dubbel te gooien is winnaar van die leg, set of match. 
f) Elke dart gegooid nadat de benodigde dubbel wordt gegooid zal niet worden geteld, omdat de 
 respectievelijke leg, set of match is beëindigd door de dart die de betreffende dubbel raakte. 
g) Een dart telt alleen dan wanneer de punt zich in, of tegen de voorkant van het bord binnen de 
 buitenste rand van de dubbel ring bevindt en is afgeroepen door de scheidsrechter of de schrijver en 
 dan uit het bord wordt gehaald. 
h) De score wordt geteld van de binnenkant van het segmentdraad waar de punt van de dart 
 binnenkomt en blijft steken in, of op de voorkant van het dartbord. 
i) De darts moeten worden teruggehaald door de werper, maar alleen dan wanneer de score is 
 gecalled of/en geschreven. 
j) Als een speler een door hem/haar geworpen dartpijl aanraakt als deze in het bord zit, dan zal de 
 worp als compleet worden beschouwd en zal de score gecalled/geschreven worden. Ongeacht het 
 aantal gegooide pijlen. 
k) Alle scores en afgetrokken getallen moeten worden gecontroleerd door de scheidsrechter, caller of 
 schrijver en de spelers voor elke nieuwe worp van de betreffende speler. Een protest hierna is niet 
 meer geldig. 

5. Bij speciale evenementen bestaat de mogelijkheid dat gespeeld wordt volgens het poule-systeem. 
Hierbij wordt volgens de onderstaande criteria de volgorde in de eindstand bepaald: 
a) het aantal gewonnen wedstrijden; 
b) het puntensaldo (aantal gewonnen punten minus het aantal verloren punten); 
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c) bij gelijke stand, na toetsing van punt a en b, het aantal gewonnen punten; 
d) mocht er op basis van punt a, b en c nog geen beslissing zijn gevallen, dan telt het onderlinge 
 resultaat; 
e) mocht er op basis van punt a, b, c en d nog geen beslissing zijn gevallen, dan wordt het aantal 
 gewonnen legs geteld; 
f) indien de punten a t/m e nog niet tot een beslissing hebben geleid zal er een beslissingswedstrijd 
 worden gespeeld. Het format wordt bepaald door de ter plaatste aanwezige vertegenwoordiger van 
 de ZDF. 

2
) 

6. De ZDF, of de door haar erkende organisator, behoudt zich het recht voor, zonder opgaaf van redenen, 
de data, plaats en geplande dartsevenementen te annuleren of te veranderen. 

7. Door de organisatie genomen beslissingen zijn bindend. 
8. Alle wedstrijdspelers en/of teams spelen volgens de NDB-regels, waarop dit reglement is geënt. Indien 

men zich niet aan deze regels houdt, volgt uitsluiting van verdere deelname aan het evenement. 
9. Een speler die en/of team dat eenmaal in een knock-out-wedstrijd heeft verloren speelt niet opnieuw 

tijdens die wedstrijd. Mocht blijken dat de verliezende speler en/of team buiten zijn/haar eigen schuld 
heeft verloren, dan heeft de organisatie de mogelijkheid op grond van haar eigen beoordeling, de speler 
en/of het team opnieuw in de wedstrijd in te delen. Deze regel geldt voor elke speler en/of geheel team. 

10. Als de speler en/of teamvertegenwoordiger zonder voorafgaande toestemming van de door de ZDF of 
door haar erkende organisatie, of promotor, niet aanwezig is bij de officiële prijsuitreiking, verliest de 
speler en/of het team het recht op in ontvangst name van trofeeën, prijzen of prijzengeld verbonden aan 
de desbetreffende wedstrijd. 

11. Een speler die en/of team dat zijn spelverplichtingen in een wedstrijd niet nakomt, verbeurt het recht op 
(ranking)punten en in ontvangstname van trofeeën, prijzen of prijzengeld verbonden aan de betreffende 
wedstrijden. 

12. Alle trofeeën die aan een speler worden uitgereikt, worden eigendom van die speler, tenzij deze 
trofeeën een wisselkarakter hebben; dan zullen zij op verzoek van de ZDF-organisatie terug moeten 
worden gegeven. 

13. Als extra kosten zijn gemaakt, als gevolg van het in gebreke blijven, óf door toedoen van een speler 
en/of team, dan is de speler en/of het team aansprakelijk voor deze extra kosten. 

14. Als een speler en/of team betrokken is bij, of de oorzaak is van acties welke geacht worden de 
dartssport in diskrediet te hebben gebracht, dan zullen tegen die speler en/of dat team maatregelen 
worden genomen. 

 
DEELNAME EN INSCHRIJVING 
 
Artikel 4. 
1. Toegangs- en inschrijvingsgelden komen niet voor teruggave in aanmerking. 
2. De eerstgenoemde speler van een team op het inschrijfformulier dan wel de contactpersoon c.q. leider 

van het team wordt verondersteld de verantwoordelijkheid te hebben voor het informeren van de andere 
teamspelers inzake inlichtingen over het betreffende dartsevenement, welke hij/zij via de door de ZDF, 
of diens vertegenwoordiger, in zijn/haar bezit krijgt. In voorkomende gevallen wordt deze persoon 
“Teamcaptain” genoemd. 

3. Alleen de spelers die op het inschrijfformulier zijn vermeld als deelnemer of team, komen in aanmerking 
voor deelname aan het betreffende dartsevenement. 

4. Een speler ingeschreven bij 1 team, mag nimmer uitkomen in een ander team. Ook niet in een ander 
team bij een andere lidorganisatie. 

5. Iedere speler die deelneemt aan een dartsevenement dient onder zijn of haar eigen naam ingeschreven 
te staan. 

6. De wedstrijdleiding kan vóór, of tijdens wedstrijden controleren op het voorgeschreven 
kledingvoorschrift. De verschillende kledingreglementen zijn te vinden op de website van de NDB onder 
reglementen. Spelers dienen vóór aanvang van de wedstrijd protest te maken indien hij/zij van mening 
is dat de tegenstander niet voldoet aan het kledingreglement. 
Buiten het gestelde op de website van de NDB is het aan de organisatie van het evenement 
voorbehouden om te bepalen welke kleding, of uitingen van reclame worden toegestaan tijdens het 
specifieke evenement. 
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Bij het niet nakomen van het kledingvoorschrift is het de organisatie toegestaan deelnemers van het 
toernooi uit te sluiten. 

7. Het inschrijven voor een ZDF-dartsevenement en het accepteren hiervan door de ZDF, wordt 
aangemerkt als een aanvaarding door de speler en/of het team, van de ZDF, dan wel de NDB-regels. 

 
LEEFTIJDSCATEGORIEËN EN DISPENSATIEREGELING 
 
Artikel 5. 
1. De ZDF kent de volgende leeftijdscategorieën: “Meisjes t/m 17 jaar”. “Dames 18 jaar en ouder”. 

“Aspiranten t/m 13 jaar”. “Junioren 14 t/m 17 jaar”. “Heren 18 jaar en ouder”. 
Bepalend is de leeftijd welke aan het begin van het seizoen bereikt is. Mocht een speler tijdens het 
seizoen vanwege zijn leeftijd, doordat de speler verjaart, in een andere leeftijdsklasse vallen, dan mag 
de speler dat seizoen in de klasse waarin hij of zij gestart is, afmaken. Ook mag de speler, vanaf de 
datum dat hij of zij de juiste leeftijd bereikt heeft, overstappen naar de hogere leeftijdscategorie. 
Kiest de speler er echter voor om over te stappen naar de hogere leeftijdsklasse dan is het niet meer 
toegestaan om weer terug te gaan naar de lagere leeftijdsklasse. 

2. Het ZDF-bestuur bepaalt of een speler/ster, in aanmerking moet komen voor dispensatie op basis van 
leeftijd of van talent. 
Het een en ander na aanvraag bij het bestuur door betrokkene, of diens vertegenwoordiger. 
De minimumleeftijd welke gehanteerd zal worden om in aanmerking te komen voor enige vorm van 
dispensatie is 15 jaar. 

3. Ingeval er sprake is van een verzoek op basis van talentdispensatie, zal het ZDF-bestuur de regeling 
van de NDB dienaangaande volgen, dan wel hierover contact opnemen met de NDB, waarna een 
beslissing wordt genomen. 

4. Als er, naar de mening van het ZDF-bestuur, té weinig jeugdspelers beschikbaar zijn voor het 
organiseren van een evenement of kampioenschap, dan zullen de aanwezige jeugdspelers, mét 
toestemming van ouders c.q. begeleiders, worden ingedeeld in het senioren-evenement, of 
kampioenschap. Waar mogelijk zal er door de ZDF altijd een waardering in de vorm van een trofee, of 
een waardebon beschikbaar worden gesteld ten behoeve van de hoogst eindigende jeugdspeler(s). 

 
REGISTRATIE/MELDEN 
 
Artikel 6. 
1. Alle spelers en/of teams dienen zich te melden op de aangegeven tijd en plaats bij de wedstrijdleiding. 
2. Een speler die en/of team dat opgeroepen is om te spelen en niet beschikbaar is op de vastgestelde 

tijd, verliest die partij of wedstrijd. Dit met uitzondering van competitiewedstrijden. Hierbij geldt het 
gestelde in het RWC. 

3. Vanaf het moment dat een speler en/of team tijdens een toernooi is verzocht zich te melden, heeft men 
maximaal 3 minuten de tijd om zich te begeven naar de wedstrijdtafel waar men zich moet melden. 

4. Een speler en/of team kan worden ingelicht over de tijd waarop de speler en/of team wordt geacht de 
volgende partij te spelen. 

 
DE LOTING 
 
Artikel 7. 
1. Er zal ter bekendmaking van tegenstanders slechts één loting worden verricht en wel voorafgaand aan 

het dartsevenement. Deze loting zal conform de ZDF en NDB-regels dienen te geschieden. 
2. De toernooileiding zal, indien verlangd, voorrondes houden om zo op juiste wijze alle "bye's" uit te 

schakelen voor de eerste ronde van een dartsevenement. 
3. In individuele toernooien behoudt de ZDF zich het recht voor seeding te doen plaats vinden. 
4. De wedstrijdsheets dienen ter controle van spelers ter inzage te zijn tijdens een evenement. 
5. De aangegeven tijden op het wedstrijdformulier gelden slechts als richtlijn voor de speler. 
6. De toernooileiding heeft het recht spelers in de loting te betrekken. 
7. In een individueel te spelen dartsevenement zijn plaatsvervangers niet toegestaan, mits anders is 

aangegeven. 
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SPELVOLGORDE EN BULL REGEL 
 
Artikel 8. 
1. De spelvolgorde wordt bepaald door de toss, of door het werpen naar de Bull. Het een en ander ter 

discretie aan de wedstrijd-/toernooileiding. 
2. De winnaar van de toss, of de Bull gooit als eerste in de eerste beurt of partij en alle oneven beurten of 

partijen in die wedstrijd. 
De verliezer gooit als tweede in de eerste beurt van die partij of wedstrijd, en indien van toepassing, alle 
even volgende beurten of partijen. 

3. Mits anders aangegeven, wordt bij een gelijke stand bij de beslissende leg voor de Bull gegooid. De 
speler of het lid van het team welke de eerste leg van de partij is begonnen, werpt als eerste voor de 
Bull. In zijn/haar beurt zal iedere speler blijven gooien totdat een dart geldig in het dartbord blijft zitten. 
Indien de dart in het “25” of “50” veld zit, vraagt de speler die de dart gegooid heeft aan de tegenspeler 
of dat deze wil dat de speler de gegooide dart uit het betreffende veld wil halen. De speler die als 
tweede gooit mag bepalen of de dart verwijderd moet worden of niet. Indien de dart buiten deze velden 
zit moet de dart te allen tijde in het bord blijven zitten. Op verzoek van de speler die als tweede gooit, 
mag de dart van de eerste speler, uitsluitend door de schrijver/scheidsrechter, recht gezet worden.  

4. De schrijver/scheidsrechter zal de eerste beurt in de beslissende leg toekennen aan die speler, die 
zijn/haar dart het dichtst bij de Bull heeft geworpen. Als beide darts in het “25” of “50”veld zitten, of als 
beide darts naar oordeel van de scheidsrechter op gelijke afstand van de Bull zitten, moeten de spelers 
opnieuw gooien om een beslissing te bereiken, maar dan in omgekeerde volgorde. Dit herhaalt zich 
totdat een beslissing is gevallen. 

 
WEDSTRIJDFORMULIER 
 
Artikel 9. 
1. In toernooien moet het wedstrijdformulier worden afgegeven aan de scheidsrechter c.q. schrijver bij het 

betreffende wedstrijdbord. De scheidsrechter c.q. schrijver is er verantwoordelijk voor dat aan de 
spelvolgorde en de speelwijze tijdens de wedstrijd strikt de hand wordt gehouden. 

2. Na afloop van de wedstrijd dient de scheidsrechter c.q. schrijver op het wedstrijdformulier duidelijk de 
winnende speler en/of team aan te geven. Direct na de wedstrijd dient het formulier door de winnende 
speler en/of team bij de wedstrijdtafel ingeleverd te worden. Indien niet anders vermeld is de 
verliezende speler of het verliezende team verplicht de daaropvolgende partij (op hetzelfde bord) te 
schrijven. 

3. De verrichtingen van spelers en/of teams zullen worden bijgehouden op de wedstrijdsheets zodat de 
spelers en/of teams op de hoogte blijven van de stand(en) gedurende het evenement. 

4. De score benodigd voor een speler en/of team moet worden getoond op een blad of scorebord, duidelijk 
zichtbaar voor de spelers, scheidsrechter, caller en toeschouwers. 

5. Reglementen omtrent competitieformulieren staan beschreven in het RWC. 
 
OEFENEN 
 
Artikel 10. 
1. In toernooien, of evenementen mag elke speler, vóór aanvang van de partij, hooguit 9 oefendarts 

werpen op het toegewezen wedstrijdbord. 
2. Oefenen (ingooien) nadat een evenement is begonnen, op niet in gebruik zijnde wedstrijdborden is niet 

toegestaan, tenzij anders aangegeven door de toernooileiding. 
 
MATERIËLE BEPALINGEN 
 
Artikel 11. 
1. Het dartbord moet voldoen aan de volgende eisen: 

- in goede staat, zonder beschadigingen 
- volkomen vlak 
- de draden moeten goed zichtbaar zijn en niet glimmend 
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- de nummering aanwezig en op de juiste wijze aangegeven 
- de dubbel 20 moet rood zijn 

2. Het middelpunt van de bull moet zich op een hoogte van 1,73 meter (+ of - 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 dartbord. Tevens geldt een diagonale lijn van 2,93 meter vanaf de bull tot de 
werplijn. De werpafstand begint achter de werplijn. De werplijn wordt duidelijk aangegeven door een 
oche (drempel). De hoogte van bedoelde (raised) oche bedraagt tussen 3,8 en 6 centimeter. De lengte 
bedraagt minimaal 61 centimeter. 

4. Tussen het hart van het bord en het scorebord dient minimaal 50 centimeter te zitten. 
5. Indien de scoreborden naast elkaar opgehangen zijn, dient de afstand tussen de twee scoreborden 

minimaal 1 meter te zijn. 
6. Indien twee dartsborden naast elkaar hangen, dient de afstand van hart tot hart minimaal 1,5 meter te 

zijn. 
7. Tussen de rand van het score-, of dartbord en een muur of andere niet te verwijderen obstakels moet 

de afstand minimaal 30 centimeter zijn. 
8. De spelers moeten tijdens de partij op de hoogte zijn van de score. Deze wordt aangetekend op een 

scorebord voor de reeds vermelde werplijn. Dit scorebord moet bij voorkeur naast het dartbord zijn 
opgehangen. 

9. Rondom de speler moet een vrije ruimte van minimaal 1 meter zijn. Het dartbord moet zijn voorzien van 
een goede verlichting, welke geleverd moet worden door bij voorkeur twee spots, deze verlichting moet 
dan aan de waarden uit onderstaande tabel voldoen: 
 
afstand voorkant hoogte spots sterkte van onderlinge 
dartsbord tot t.o.v. de elke spot afstand tussen 
spots (in cm.) Bull (in cm.) minimaal spots (in cm.) 
75-100  40-50  75 Watt 30-40 
100-125  50-60  75 Watt 30-40 
125-150  60-70  75 Watt 40-50 
150-175  70-80  100 Watt 40-50 
175-200  80-90  100 Watt 50-60 
200-250  90-100  150 Watt 50-60 
 
De verlichting moet zijn uitgevoerd met kappen die alle licht afleiden weg van de spelers hun ogen, 
wanneer zij aan de oche (drempel) staan. De verlichting moet zodanig zijn opgehangen, zodat deze 
geen verblindende uitwerking heeft op spelers/scheidsrechters. 

10. Elk soort dart kan worden gebruikt, voor zover hun lengte niet meer is dan 30,5 centimeter en het 
gewicht niet meer is dan 50 gram. 3

) 
 
WEDSTRIJDBEPALINGEN 
 
Artikel 12. 
1. Tijdens teamwedstrijden, waarbij de spelers om de beurt gooien, dienen voor aanvang van de wedstrijd 

de volgorde van de spelers en de spelwijze op het scorebord c.q. wedstrijdformulier vermeld te worden. 
2. Binnen het speelveld mogen zich alleen de scheidsrechter c.q. schrijver(s) en spelers en/of teams 

bevinden. 
3. Binnen het gezichtsveld van de speler mogen zich alleen de scheidsrechter c.q. schrijver(s) bevinden 

en deze worden geacht hun bewegingen gedurende een werpbeurt van een speler tot een minimum te 
beperken. 

4. De tegenstander dient minimaal 1 meter van de speler verwijderd te zijn. 
5. Gedurende het spel dienen alle spelers stil te zijn en slechts de speler achter de oche is het toegestaan 

verzoeken tot de schrijver, scheidsrechter of caller te richten. Interrupties door een andere speler, of 
official zijn evenmin toegestaan. 

6. Een speler die voorafgaande regel 5 overtreedt zal eerst worden gewaarschuwd door de schrijver, 
scheidsrechter of caller. Een volgende overtreding tijdens dezelfde partij heeft diskwalificatie van die 
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partij, speler en/of team voor die partij tot gevolg. Het richten van een mondeling verzoek of protest van 
de speler aan de schrijver, scheidsrechter of caller wordt niet als interruptie beschouwd. 

7. Een speler en/of teamcaptain heeft het recht om te protesteren tegen de wedstrijdbaan wanneer deze 
volgens hem/haar niet voldoet aan de reglementen. Een dergelijk protest kan alleen geschieden voor de 
start of na beëindiging van een leg. Veranderingen van of aan het dartbord mogen alleen gedaan 
worden door een wedstrijdofficial, of diens vertegenwoordiger. 

8. Gedurende een wedstrijd zal een speler niet de bovenkant van de oche beroeren noch zal hij/zij een 
dart werpen met zijn voeten anders geplaatst dan achter de oche. 

9. Een speler die een of meerdere darts wenst te gooien van een punt naast de oche moet zijn/haar 
voeten achter een denkbeeldige lijn houden die in het verlengde van de oche ligt. 

10. Elke speler die regel 8 of 9 overtreedt zal eerst worden gewaarschuwd door de schrijver, scheidsrechter 
of caller. Elke dart hierna gegooid, in overtreding van deze regels, zal niet tellen en als ongeldig worden 
beschouwd en zodanig worden verklaard door de schrijver, scheidsrechter of caller. 

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

12. Elke overtreding dient onmiddellijk aan de schrijver, scheidsrechter of caller te worden gemeld. Deze 
dient voor aanvang van de volgende worp het protest in behandeling te nemen. Protesten nadien 
worden niet in behandeling genomen. 

13. Wanneer tijdens een wedstrijd de darts van een speler beschadigd of verloren geraken, heeft de speler 
maximaal 3 minuten de tijd voor reparatie of vervanging. 

14. Tijdens de wedstrijden is het verboden voor de spelers, schrijvers en/of scheidsrechters, te roken, te 
eten en/of te drinken, op straffe van diskwalificatie. 

15. Tijdens podiumwedstrijden is het alleen toegestaan het door de organisatie beschikbaar gestelde water 
te drinken. Wel blijft het eerder genoemde rook- en eetverbod van kracht, met de daarbij behorende 
disciplinaire maatregelen. Spelers worden geacht zich te houden aan het voorgeschreven 
kledingvoorschrift (zie artikel Deelname en inschrijving lid 6). 

16. Door jeugdspelers en jeugdbegeleiders mag vanaf een uur vóór aanvang tot een uur na afloop van 
toernooien of wedstrijden geen alcohol worden genuttigd. Spelers die geen gehoor geven aan deze 
regel zullen onherroepelijk uit het toernooi worden genomen. Voor jeugdbegeleiders die hier niet aan 
voldoen zal aan de Tuchtcommissie worden verzocht een maatregel tegen hen voor te stellen, voor 
zover zij lid zijn van de ZDF. Is dit niet het geval, dan behoudt de ZDF zich het recht voor betrokken 
persoon/personen van het evenement te verwijderen, dan wel de toegang tot het evenement te 
weigeren. In voorkomende gevallen zal advies aangevraagd worden bij de NDB. 

17. Spelers en/of teams die tijdens een evenement en/of wedstrijd zich, naar beoordeling door de 
wedstrijdleiding, onwelvoeglijk gedragen en daarmee worden geacht de dartssport in diskrediet te 
hebben gebracht, zullen onderworpen worden aan disciplinaire maatregelen. 

 
GEDRAGSREGELS 
 
Artikel 13. 
1. Indien de wedstrijdleiding of het bestuur van oordeel is dat een speler, al dan niet ten gevolge van 

alcohol- of druggebruik, aanstoot geeft of niet in staat blijkt te zijn de dartssport op een fatsoenlijke en 
veilige wijze te beoefenen, of zich misdraagt, kan hij/zij van verdere deelname aan wedstrijden worden 
uitgesloten. Het bestuur van de ZDF behoudt zich in deze gevallen het recht voor over te gaan tot 
disciplinaire maatregelen. 

2. Roken en eten door spelers en schrijvers is verboden tijdens toernooiwedstrijden. Voor schrijvers geldt 
tevens dat drinken tijdens het uitoefenen van de taak niet is toegestaan. Van telefoons en andere 
draagbare communicatieapparatuur, dan wel van speelgoed dient tenminste het geluid uitgeschakeld te 
zijn. De wedstrijdleiding en/of het bestuur ziet erop toe dat deze regel nageleefd wordt. 

3. Indien dit, na waarschuwing, niet gebeurt volgt uitsluiting en tevens komen eventueel behaalde punten 
te vervallen. 

4. Indien een speler die zich in de prijzen heeft gespeeld het toernooi verlaat zonder toestemming van de 
toernooileider verliest deze de aanspraak op behaalde trofee(en) en/of punten. Voor koppels geldt dat 
een van beide spelers aanwezig moet zijn bij de prijsuitreiking. 
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Bekers, of prijzengelden behaald in koppeltoernooien kan men na de finale van de koppels bij de 
toernooileiding afhalen. Gebeurt dit niet dan verliest men alle aanspraken op deze, én op eventuele 
punten. 

5. De ZDF is niet verantwoordelijk voor gebeurtenissen die plaatsvinden buiten een periode van 1 uur vóór 
aanvang van wedstrijd(en) tot 1 uur na de prijsuitreiking. Eventuele klachten moeten ingediend worden 
bij de daartoe gerechtigde maatschappelijke instanties. De ZDF behoudt zich wél het recht voor om, in 
voorkomende situaties, eventuele sancties op te leggen aan betrokken leden. 

6. Als een speler door gedrag, dan wel door verbale uitingen het spel in dermate negatieve zin beïnvloedt 
dat de tegenstander uit zijn/haar concentratie wordt gebracht, kan deze na een klacht van de 
tegenspeler, of de schrijver eerst gewaarschuwd worden. Geeft dit geen verbeterd resultaat dan wordt 
het spel meteen stilgelegd. De wedstrijdleiding neemt hierop een beslissing. 

7. Als een speler zijn/haar partij verloren heeft en het toernooi verlaat zonder de eerstvolgende partij te 
schrijven, dan verliest deze de aanspraak op behaalde punten en een eventueel behaalde trofee, of 
prijzengeld voor die dag. 

 
RECLAME 
 
Artikel 14. 
1. De ZDF heeft het recht tijdens een dartsevenement de belangen van haar sponsors te beschermen, dit 

met betrekking tot alle reclamemateriaal wat wordt gebruikt door spelers, teams, organisaties of andere 
sponsors, zonder daarbij de belangen van eventuele sponsors van de ZDF uit het oog te verliezen, of te 
schaden. 

2. Spelers zijn gerechtigd reclame te voeren, echter kan dit op aangeven van de ZDF worden beperkt tot 
de mouw en/of de voor- en/of achterkant van het shirt en mag de grootte van 10 x 3 cm. niet 
overschrijden. Reclame op de broek of rok is niet toegestaan. 

 
AMENDEMENTEN EN WIJZIGINGEN 
 
Artikel 15. 
1. De Algemene Ledenvergadering van de ZDF behoudt zich het recht voor reglementen te wijzigen. Deze 

beslissing is bindend. 
2. Daar waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. 
 
Opmerkingen: 
1
) Waar normaal gesproken in de sport gesproken wordt over een half uur vóór aanvang tot een half uur na afloop is het 

in het geval van de dartssport zinniger om deze ruimte groter te maken. Dit omdat spelers in alle gevallen ruim voor 
aanvang van de wedstrijd(en) aanwezig zullen zijn om in te gooien. In deze (ingooi) tijd dient het reglement van 
toepassing te zijn. Het gaat in de meeste gevallen iets te ver om rekening te houden met de gehele periode van “deuren 
open” tot “aanvang wedstrijd(en)”. 
2
) De onder artikel 5 genoemde criteria gelden voor alle overige wedstrijden en toernooien waarbij het poulesysteem 

gehanteerd wordt, tenzij anders vermeld in het betreffende wedstrijdreglement behorende bij de specifieke competitie of 
kampioenschap. 
3
) Voor een verdere uitleg van het begrip “dart” en het werpen hiervan zal verwezen worden naar de BDO-reglementen 

betreffende deze onderwerpen, waarbij handhaving van het gestelde ter discretie van de toernooileiding of van de 
organisatie komt. Zie: BDO PLAYING RULES – “General playing rules” en “Throw”. 


