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Wedstrijdreglement 2018 – 2019
Competities
Artikel 1.
1.
2.
3.

De WDC organiseert in de periode van 1 september tot 30 juni van het daarop volgend jaar de officiële competitie.
Worden er door de WDC nog andere competities georganiseerd dan wordt dit bekend gemaakt in het officiële orgaan.
Ook maakt de WDC bekent in hoeverre de regels van de andere competities van dit wedstrijdreglement afwijken.

Artikel 2.
Alle artikelen die nu volgen hebben betrekking op de officiële competitie.

Organisatie van de Competitie
Artikel 3.
1.

2.
3.
4.
5.
6.

De competitie kent één of meerdere divisies, bij voorkeur dient de opbouw piramidaal te zijn.
De divisies zijn onderverdeeld in: A. één eredivisie.
B. één of meerdere eerste divisies.
C. één of meerdere tweede divisies.
D. één of meerdere derde divisies.
In elke divisie dienen tussen de zeven en twaalf teams ingedeeld te zijn.
Elk team dient er naar te streven om zo hoog mogelijk in de competitie te eindigen.
Voor aanvang van de competitie wordt door het bestuur de promotie- en degradatieregeling bekend gemaakt.
Ieder team is verplicht zich te onderwerpen aan deze promotie- en degradatieregeling.
Het bestuur benoemt een competitiebegeleider of een wedstrijdcommissie.
(Indien er een wedstrijdcommissie wordt benoemd dan bestaat deze uit een voorzitter en één of meerdere leden).
De competitiebegeleider, of wedstrijdcommissie, stelt het wedstrijdschema samen.

Deelname aan de Competitie
Artikel 4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Deelnemen aan de competitie is alleen mogelijk voor teams die minstens vier spelers voor dit team bij de WDC hebben aangemeld. Er
geldt geen maximum aantal.
De, voor een team geregistreerde, spelers wijzen uit hun midden een captain aan. De captain wordt geacht verantwoordelijk te zijn voor
het feit dat het team aan de, uit deelname aan de competitie voortvloeiende, verplichtingen voldoet.
Als een lid aan de competitie wenst deel te nemen dient hij bij inschrijving bekent te maken voor welk team hij wenst uit te komen.
Indeling van een lid in het gewenste team geschiedt uitsluitend met toestemming van de captain van dat team.
Drugsgebruik, alsmede overmatig drankgebruik, is voor spelers verboden daar dit de veiligheid in gevaar brengt. De captain is
verantwoordelijk voor het naleven van deze regel en dient spelers die deze regel schenden direct uit de wedstrijd te nemen.
Wanneer een team dat zich heeft opgegeven voor de competitie zich terugtrekt voor de aanvang van het nieuwe seizoen dienen de
administratiekosten alsnog te worden voldaan.
Een team is alleen gerechtigd om deel te nemen aan de competitie wanneer de speelgelegenheid zich binnen een straal van 20km van
het centrum van Weert bevindt.

Voorwaarde en Borgstelling
Artikel 5.
1.
2.
3.
4.

5.

Het bestuur kan aan de inschrijving voorwaarden verbinden, vooral betreffende de naam van een team.
Voor deelname aan de competitie dient ieder team bij inschrijving een borgsom van € 50,00 te voldoen.
Indien een team nog een borg heeft staan van het voorgaande seizoen dan worden deze met elkaar verrekend.
De borg vervalt indien een team:
a. de competitie, om welke reden dan ook, niet uit speelt.
b. gedurende het seizoen niet komt opdagen bij een wedstrijd.
De borg wordt terugbetaald indien een team zich niet meer aanmeldt voor het volgende seizoen rekening houdend dat eventuele
openstaande bedragen met deze borg worden verrekend.

Teams
Artikel 6.
1.
2.
3.
4.

Een team, dat een naam heeft gekozen betreffende op een fysieke karakteristiek van haar spelers, moet deze naam respecteren indien
het bestuur de naam accepteert.
Ieder teamlid moet in het bezit zijn van een geldige registratiekaart, zonder deze kaart mag niet worden gespeeld.
Een speler die geregistreerd staat voor een team kan en mag niet in een ander team meespelen.
Een speler mag hooguit eenmaal per competitie van team wisselen. Hij dient dit kenbaar te maken door het volledig ingevulde
overschrijvingsformulier via de website in te sturen en de teamkaarten van het oude en nieuwe team bij de ledenadministratie in te
leveren. Voor deze overschrijving zullen €5,00 administratiekosten in rekening worden gebracht. Hij mag pas voor het nieuwe team
spelen als de teamkaarten zijn gewijzigd en gewaarmerkt door het bestuur.
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5.
6.

7.
8.

9.
10.

Na de eerste helft van de competitie kan een speler in beginsel niet meer van team wisselen. Dit is slechts anders indien het bestuur
hiervoor dispensatie verleend. Spelers uit een team dat niet meer aan de competitie deelneemt, kunnen nooit worden overgeschreven.
Een speler die tijdens het seizoen wil veranderen van team terwijl dat team in een lagere divisie speelt dan zijn huidige team, kan dit
slechts met toestemming van het bestuur. Echter mag een speler uit een divisie tijdens het seizoen nooit meer dan één divisie lager gaan
spelen.
Tijdens de laatste 4 competitieweken kunnen er voor een team geen nieuwe spelers meer geregistreerd worden.
Als minimaal 2/3 van de leden van een team onder een andere teamnaam, in dezelfde of andere speelgelegenheid, wensen te spelen,
behouden de spelers hun plaats in de divisie waarin zij spelen. De overige leden van het (oude) team, die onder dezelfde oude
teamnaam, en/of speelgelegenheid, of onder een andere teamnaam en/of speelgelegenheid gaan spelen worden als een nieuw team
ingeschreven.
In beginsel start een nieuw team zijn competitie in de laagste divisie. Het bestuur kan aan een nieuw team op verzoek dispensatie
verlenen om in een hogere divisie te starten.
Een team kan zich op de algemene ledenvergadering terugtrekken als men zich absoluut niet kan verenigen met een punt wat op deze
vergadering besloten is. De inmiddels betaalde contributie zal het team teruggestort krijgen.

Invallers
Artikel 7.
1.
2.
3.

4.
5.

Een team mag in een wedstrijd gebruik maken van maximaal 2, voor dat team geregistreerde, invallers (E en F).
Invallers mogen pas ingezet worden ná afloop van de single partijen. (Zie artikel 15).
De speler, die door de invaller is vervangen, mag na afloop van de partij weer deelnemen aan de wedstrijd. Wel dient men rekening te
houden dat deze speler niet meer dan één koppelwedstrijd per speltype speelt. (in de 1e, 2e en 3e divisie worden de koppelwedstrijden als
één speltype beschouwd.
De melding, van het inzetten van een invaller, dient ná een gespeelde partij te gebeuren.
Aan het begin van de wedstrijd hoeft men geen invallers te noteren. De invaller mag men op het wedstrijdformulier aanmelden vlak
voordat hij ingezet wordt. Wel dienen de captains dan alsnog de registratiekaart van deze invaller te controleren.

Ongerechtige Spelers
Artikel 8.
Als een team in een competitie wedstrijd gebruik maakte van een speler, die niet voor dat team mocht spelen, dan wordt de uitslag van de
partij waarin de ongerechtige speler heeft gespeeld 0-0 verklaard. (Zie ook artikel 16 lid 2).

Registratiekaarten
Artikel 9.
1.
2.
3.
4.
5.

Registratiekaarten blijven eigendom van de WDC en zijn 5 seizoenen geldig, mits gecombineerd met een vermelding op de teamkaart.
De registratiekaart wordt ongeldig indien een wijziging of aanvulling op de kaart is aangebracht.
Indien een registratiekaart kwijtraakt dan wordt er € 2,50 aan administratiekosten in rekening gebracht voor het maken van een nieuwe
registratiekaart.
Registratiekaarten worden voor de wedstrijd door de captains van beide teams gecontroleerd.
Iedere speler is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen spelerskaart.

Materiële Bepalingen
Artikel 10.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

Het dartbord moet voldoen aan de volgende eisen:
A. Het moet in een goede staat, zonder beschadigingen, verkeren.
B. Het moet volkomen vlak zijn.
C. De draden moeten goed zichtbaar zijn, en mogen niet glimmen.
D. De nummering dient aanwezig te zijn, en op de juiste wijze worden aangegeven.
E. De “dubbel 20” moet rood van kleur zijn.
De roos van een dartbord moet zich op een hoogte van 1,73meter (+ of - 1cm.), verticaal gerekend t.o.v. de werplijn, bevinden.
De achterkant van de werplijn moet zich op een afstand van 2,37meter (+ of - 1cm.), horizontaal gerekend t.o.v. de voorkant van het
dartbord, bevinden. De werpafstand begint achter deze werplijn.
De werplijn wordt aangegeven door een drempel met een minimale lengte van 60cm. De hoogte van deze drempel moet tussen de 2 en
6cm liggen. Tussen de drempel en het dartbord mogen zich geen obstakels bevinden.
Voor aspiranten en pupillen kunnen de afstanden in lid 2 en 3 verminderd worden
De spelers moeten tijdens de partij op de hoogte zijn van de score. Deze wordt bijgehouden op een scorebord voor de in lid 3 vermeldde
werplijn. Dit scorebord dient bij voorkeur naast het dartbord te zijn opgehangen.
Rondom het midden van de drempel dient een vrije ruimte van minimaal één meter te zijn. Het bestuur kan hiervoor dispensatie verlenen.
De verlichting van het dartbord moet bestaan uit minimaal 2 goede spots, een TL verlichting, of LED verlichting. De verlichting dient zo
bevestigd te zijn dat er geen hinderlijke schaduw door de darts ontstaat op het dartbord én de spelers door deze verlichting niet worden
verblind. Wanneer men kiest voor een LED-surround ring, dan mag deze alleen als bijverlichting dienen.
Het volume van audio/video apparatuur mag geen storend element vormen voor de dartsspelers tijdens de wedstrijdavond.
Voor aanvang van het seizoen dienen afstanden, ligging en verlichting van de wedstrijddartsbaan te worden doorgegeven aan de WDC.
Indien de dartsbaan niet is veranderd t.o.v. het voorgaande seizoen blijft het eerder afgegeven keuringsrapport geldig.
Competitiewedstrijden mogen alleen gespeeld worden op een wedstrijdbaan die voldoet aan bovenstaande gestelde eisen.
A. Een wedstrijdbaan, die niet voldoet aan deze eisen, zal door het bestuur worden gekeurd. Hiervoor worden € 25,00 in
rekening gebracht bij het team/lokaal.
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B.

Op een afgekeurde wedstrijdbaan mogen geen competitiewedstrijden (meer) worden gespeeld.

Darts
Artikel 11.
Elk soort darts mag worden gebruikt voor zover de lengte niet meer is dan 30,5cm en het gewicht niet zwaarder ligt dan 50 gram per dart.

Datum en Tijd
Artikel 12.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Een competitieweek loopt van maandag tot de daarop volgende vrijdag.
De wedstrijden worden, behoudens het bepaalde in lid 3, gespeeld op de datum waarop ze zijn uitgeschreven.
Een wedstrijddatum kan slechts worden verzet indien de competitiebegeleider of wedstrijdcommissie hiervoor schriftelijk toestemming
heeft gegeven. Bij het verzetten van een wedstrijd dient men rekening te houden met het volgende:
A. Het verzoek dient uiterlijk 1 week vóór de oorspronkelijke datum bij de competitiebegeleider of wedstrijdcommissie
ingediend te zijn.
B. De uitgestelde wedstrijd dient plaats te vinden binnen 3 competitieweken van de oorspronkelijke datum.
C. In de laatste 2 competitieweken mag een wedstrijd niet meer naar een achterliggende (competitie)week worden verzet.
D. Beide teamcaptains dienen akkoord te zijn gegaan met de nieuwe speeldatum.
E. Ieder team mag maximaal 5 wedstrijden per seizoen op eigen verzoek verzetten. Een wedstrijd wordt als verzet geacht
wanneer deze op een andere datum wordt gespeeld dan vooraf vastgesteld is. Zowel de bekerwedstrijden, als
omgedraaide competitiewedstrijden (waarbij thuis en uit is omgewisseld) tellen hier niet in mee.
F. Alle verzette wedstrijden dienen te zijn ingehaald vóór de laatste 2 competitieweken.
Het bestuur is bevoegd om af te wijken over al datgene wat in dit lid staat beschreven indien dit ten goede komt van de competitie.
Heeft een wedstrijd niet plaatsgevonden op de in lid 2 of lid 3 bedoelde speeldatum, dan wordt de uitslag van de wedstrijd 0-0 verklaard,
behoudens het geval in artikel 13 lid 3 genoemd.
De uitslagen van de wedstrijden dienen via onze website ingeleverd te zijn op de zaterdag vóór 18.00 uur.
De aanvang van de competitie wedstrijden is tussen 20.00u en 20.30u, of zoveel eerder als de plaatselijke omstandigheden dit vereisen.
Hiervoor geldt dat de wedstrijd op de vastgestelde dag moet worden gespeeld, behoudens de gevallen zoals omschreven in lid 3.
Het wedstrijd dartsbord moet minstens een half uur voor aanvang van de wedstrijd voor het inwerpen beschikbaar zijn. Het bezoekende
team moet de gelegenheid krijgen om minimaal een kwartier op dit dartbord in te kunnen gooien

Afwezigheid
Artikel 13.
1.

2.

3.

4.

Als van beiden teams minimaal 3 spelers (A, B en C) aanwezig zijn kan de wedstrijd beginnen. Speler D heeft een half uur de tijd om
alsnog aanwezig te zijn, tellende vanaf de start van de partij tussen de beiden spelers A. De 4e speler dient wel te worden genoteerd op
het wedstrijdformulier.
Een team waarvan om 20.30u geen 3 spelers aanwezig zijn, of waarvan speler D niet op tijd aanwezig is (lid 1), is te laat en verliest
daardoor de wedstrijd, voor zover hiervan melding is gemaakt op het wedstrijdformulier door de captain van de tegenpartij en dit
ondertekend is door getuigen.
Een team wordt geacht afwezig te zijn indien er 2 of minder dan 2 spelers van dit team om 20.30u aanwezig zijn. De tegenpartij boekt dan
een 8-0 (eredivisie 10-0) overwinning. Het team dat afwezig was verspeeld zijn borg en dient deze binnen 2 speelrondes weer aan te
vullen.
Een team dat tweemaal voor een vastgestelde wedstrijd te laat of afwezig is geweest wordt door de WDC uit de competitie genomen. Hier
wordt geen onderscheidt gemaakt of een team zich wel of niet bij de competitiebegeleider had afgemeld. Van een team, dat in de eerste
helft van de competitie uit deze competitie wordt genomen, vervallen alle behaalde wedstrijdpunten, indien dit in de tweede helft gebeurd
vervallen alléén de behaalde wedstrijdpunten uit de tweede helft van deze competitie.

Scheidsrechter (Schrijver) / Wedstrijdofficial
Artikel 14.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Het opschrijven van de score wordt gedaan door één of meerdere scheidsrechters, deze worden door beiden captains aangewezen.
Het bestuur kan neutrale scheidsrechters aanwijzen.
Tijdens het werpen blijft de scheidsrechter stilstaan, hij mag geen aanwijzingen geven.
Alleen op verzoek van de speler die aan de beurt is mag de scheidsrechter vertellen hoeveel punten er met één of meerdere darts zijn
gescoord.
Nadat de speler zijn drie darts heeft geworpen mag de score genoteerd worden.
De darts mogen pas uit het dartbord genomen worden als de score is genoteerd.
Als de darts uit het dartbord zijn verwijderd, of de volgende speler zijn eerste dart al heeft gegooid, is er geen beroep meer mogelijk op de
score.
De scheidsrechter let op het correct houden van de werpafstand. Een speler dient zijn gehele voet achter de oche te hebben op het
moment van gooien. Indien een speler zich, na een waarschuwing, niet aan de werpafstand houdt mag de scheidsrechter de worp
ongeldig verklaren. Deze worp mag niet worden overgedaan. Beroep hierop is niet mogelijk.
Een scheidsrechter mag niet eten, drinken of roken tijdens de partij die hij leidt.

Competitiewedstrijden
Artikel 15.
1.

Bij de Weerter Darts Competitie kunnen de volgende, uit verschillende partijen bestaande, speltypen onderscheiden worden:
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A. 4x individueel 501, beste uit 7, open start dubbel einde;
4x koppel 701, beste uit 5, open start dubbel einde;
2x koppel tactics, beste uit 3, open start;
B. 4x individueel 501, beste uit 5, open start dubbel einde;
1x koppel tactics, beste uit 3, open start;
1x koppel 701, beste uit 5, open start dubbel einde;
1x koppel tactics, beste uit 3, open start;
1x koppel 701, beste uit 5, open start dubbel einde;

2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

C. 4x individueel 501, beste uit 5, open start dubbel einde;
1x koppel tactics, beste uit 3, open start;
1x koppel 501, beste uit 3, open start dubbel einde.
1x koppel tactics, beste uit 3, open start;
1x koppel 501, beste uit 3, open start dubbel einde;
D. 4x individueel 501, beste uit 3, open start dubbel einde;
1x koppel tactics, beste uit 3, open start;
1x koppel 501, beste uit 3, open start dubbel einde;
1x koppel tactics, beste uit 3, open start;
1x koppel 501, beste uit 3, open start dubbel einde;
Wijzigingen in de hierboven omschreven spelvarianten zijn niet mogelijk.
Voor de divisies in de competitie geldt:
A. Eredivisie speelt het speltype genoemd onder lid 1, sub A.
B. Eerste divisie speelt het speltype genoemd onder lid 1, sub B.
C. Tweede divisie speelt het speltype genoemd onder lid 1, sub C.
D. Derde divisie speelt het speltype genoemd onder lid 1, sub D.
De partijen dient men beurtelings te beginnen, de bezoeker/gast begint altijd de eerste partij.
Voor aanvang van de wedstrijd bepalen de captains, onafhankelijk van elkaar, de volgorde waarin de spelers hun individuele partijen
spelen, na deze individuele partijen bepalen de captains, onafhankelijk van elkaar, het eerste koppel.
Wanneer er met koppels gespeeld wordt, bij de speltypen genoemd onder lid 1, sub A, B, C en D, speelt elk koppel van het thuisspelende
team tegen elk koppel van het bezoekende team. Het bezoekende koppel heeft, na afloop van de eerste partij, de keuze om te wisselen.
Wisselt het bezoekende koppel dan blijft het thuisspelende koppel staan. Wisselt het bezoekende koppel niet dan moet het thuisspelende
koppel wisselen. Een speler kan nooit spelen in twee verschillende koppels.
Het wisselschema is als volgt:
Het bezoekende team wisselt niet
Het bezoekende team wisselt wel
Thuisteam - Bezoekende team
Thuisteam
- Bezoekende team
Koppel 1
- Koppel 1
Koppel 1
- Koppel 1
Koppel 2
- Koppel 1
Koppel 1
- Koppel 2
Koppel 2
- Koppel 2
Koppel 2
- Koppel 2
Koppel 1
- Koppel 2
Koppel 2
- Koppel 1
De volgorde van de partijen in de speltypen genoemd in lid 1, sub A, B, C en D geldt het volgende:
Als eerste worden de individuele partijen gespeeld.
Daarna worden de partijen met de koppels gespeeld.
A. Bij alle partijen die met een open start beginnen tellen direct alle gescoorde punten.
B. Bij alle partijen die met een dubbele start beginnen tellen de gescoorde punten nadat een dubbel is geworpen. Deze dubbel telt mee
in de score.
C. Alle partijen die moeten eindigen met een dubbel, eindigen wanneer met het werpen van een dubbel precies 0 bereikt is. Is het aantal
gescoorde punten hoger dan nodig is om de partij te beëindigen, of houdt men 1 punt over dan blijft het aantal punten op het
scorebord ongewijzigd.
D. De tactics wordt gespeeld over drie kruisjes. Men moet in de score voorstaan, wil men de partij winnen.
Gelijkspel wordt direct overgespeeld.
Voor elke gewonnen partij ontvangt het winnende team één wedstrijdpunt.
Wanneer een wedstrijd is afgebroken, of niet geheel is gespeeld, bepaald de competitiebegeleider wat er verder gaat gebeuren m.b.t.
deze wedstrijd, ongeacht wat beiden teamcaptains onderling hebben afgesproken.

Wedstrijdformulieren.
Artikel 16.
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

Alléén wedstrijdformulieren die door de WDC zijn uitgegeven zijn geldig.
Beiden captains moeten voor aanvang van de wedstrijd de namen en registratiecodes van de spelers op het wedstrijdformulier invullen en
controleren. Onvolledig of onjuiste invulling van dit formulier heeft tot gevolg dat de uitslag van de wedstrijd 0-0 wordt verklaard.
Aan het einde van de wedstrijd wordt de einduitslag in wedstrijdpunten op het wedstrijdformulier ingevuld en voorzien van de
handtekeningen van beiden captains (bij afwezigheid van de captain door een speler uit het betreffende team). Als er een, door het
bestuur aangewezen, scheidsrechter aanwezig was dient ook hij zijn handtekening te zetten.
De wedstrijdformulieren dienen op tijd ingeleverd te worden via de daarvoor bestemde formulieren op de website. (Zie art.12 lid 5).
Indien een team het wedstrijdformulier op de website niet op de in lid 4 bedoelde tijd en dag heeft ingevoerd, zal het team bij een eerste
keer een waarschuwing ontvangen. Bij een tweede of derde keer te laat invoeren van de uitslag zal het betreffende team 2 strafpunten
krijgen. Wanneer een team voor de 4e keer te laat is met het invoeren van de uitslag, zal het team uit de competitie genomen worden. Als
dit in de eerste helft van de competitie gebeurt, dan zullen alle wedstrijden van dit team komen te vervallen. Gebeurt dit in de tweede helft
van de competitie, dan zullen alleen de wedstrijden van dit team in de tweede helft van de competitie komen te vervallen. Een speler van
dit team kan dan ook niet meer overgeschreven worden naar een ander team.
Bij het op de website invullen van het wedstrijdformulier is ruimte voor het doorgeven van de hoogste uitworp en gescoorde 180’ers. Ook
eventuele op- of aanmerkingen over de wedstrijd kunnen met dit formulier ingezonden worden.
Wedstrijdformulieren dient de captain gedurende het lopende seizoen te bewaren.

Kampioen.
Artikel 17.
1.

Het team dat in zijn divisie het hoogste aantal wedstrijdpunten heeft behaald is kampioen van die divisie.
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2.

3.

4.

Wanneer in een divisie twee teams het hoogste aantal wedstrijdpunten hebben behaald, wordt tussen deze twee teams één
beslissingswedstrijd georganiseerd die in een neutrale speelgelegenheid zullen plaatsvinden. De winnaar van deze wedstrijd wordt
kampioen van deze divisie.
Wanneer in een divisie meer dan twee teams het hoogste aantal wedstrijdpunten hebben behaald, wordt tussen deze teams
beslissingswedstrijden georganiseerd. Het team dat hierin het hoogst aantal wedstrijdpunten heeft behaald is de winnaar van die divisie.
Indien er nu weer meerdere teams zijn die het hoogst aantal wedstrijdpunten hebben behaald, worden er beslissingswedstrijden gespeeld
in een knock-out vorm in een neutrale speelgelegenheid. In alle andere gevallen wordt gekeken naar het onderlinge resultaat.
Teams die een kampioensreceptie willen houden dienen de datum in overleg met de WDC te plannen. Alleen een door de WDC
goedgekeurde datum wordt erkend.

Promotie/Degradatie regeling.
Artikel 18.
1.

2.

Wanneer twee of meerdere teams een gelijke eindstand hebben in de competitie en dit de laatste plaats voor promotie of degradatie
betreft, dan wordt naar het onderling resultaat van deze teams gekeken. Het team met het beste onderling resultaat zal het hoogste in de
eindstand staan. Mocht het onderling resultaat gelijk zijn, dan wordt er één beslissingswedstrijd gespeeld in een neutrale
speelgelegenheid waar eventueel een beslissende solo gespeeld zal worden bij een gelijkspel. Het winnende team zal het hoogste in de
eindstand eindigen.
Er kunnen maximaal 2 teams uit een zelfde speelgelegenheid in dezelfde divisiepoule uitkomen. Wanneer dit maximum bereikt is, zal een
eventuele promotie van een 3e team niet worden toegestaan.

Strafbepalingen.
Artikel 19.
1.
2.

3.
4.

5.

De secretaris bewaart een afschrift van elke strafuitspraak gedurende vijf jaar.
Een team dat, binnen één seizoen, twee waarschuwingen heeft gekregen wordt verplicht om uit hun midden een nieuwe captain aan te
stellen. Indien hierna het team weer twee waarschuwingen heeft gekregen wordt het uit de competitie genomen. Spelers die geregistreerd
staan voor dit team kunnen niet meer worden overgeschreven naar een ander team.
Wanneer de borg voor een team door afwezigheid vervalt, moet deze binnen 2 speelronden aangevuld worden. Als dit niet gebeurt zal dit
team uit de competitie worden genomen.
Indien aan het einde van het seizoen, of wanneer een team niet meer aan de competitie deelneemt, er nog kosten openstaan voor dit
team dan worden deze verrekenend met de borgsom. De captain blijft ten alle tijden verantwoordelijk voor het voldoen van de nog
openstaande kosten indien de borgsom niet toereikend is.
Wanneer een team drugs gebruikt binnen een speelgelegenheid, dan zal dit team per direct uit de competitie worden genomen.

Rookbeleid.
Artikel 20.
1.

De ruimte waarin de wedstrijdbaan opgesteld staat, dient, conform de geldende Nederlandse wet, rookvrij te zijn. Bij het niet voldoen aan
deze regel, mag het bezoekende team de wedstrijd claimen en boekt hiermee een 8-0 (eredivisie 10-0) overwinning.

Slotbepaling.
Artikel 21.
In alle gevallen waarin deze artikelen niet voorzien beslist het bestuur.
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Huishoudelijk reglement 2018 – 2019
Naam en Zetel
Artikel 1.
1.
2.

De vereniging draagt de naam Weerter Darts Competitie, afgekort genaamd WDC.
Zij heeft haar zetel te Weert.

Duur
Artikel 2.
De vereniging, opgericht op 15 juni 1985, duurt voor onbepaalde tijd voort.

Doel
Artikel 3.
1.
2.

De WDC heeft als doel de beoefening van en de belangstelling voor de dartsport te bevorderen. Hieronder worden ook de activiteiten die
in het kader van de dartsport de ontwikkeling, het welzijn en de recreatie van de mens beogen, begrepen.
De WDC is een organisatie die ten diensten staat van iedereen, die de in lid 1 omschreven doelstelling wenst te onderschrijven.

Middelen
Artikel 4.
De WDC tracht het in artikel 3 lid 1 omschreven doel onder meer te bereiken door:
A.
Het geven van leiding aan hen die de dartsport willen beoefenen.
B.
Het uitschrijven van, meewerken aan, regelen en/of bevorderen van dartswedstrijden.
C.
Het instellen en organiseren van kampioenschappen.
D.
Het (doen) organiseren van kaderopleidingen.
E.
Het samenwerken met verenigingen die een gelijke doelstelling hebben zowel in het binnen- als het buitenland.
F.
Het geven van voorlichting in zowel het binnen- als buitenland.
G.
Alle overige middelen die de WDC ten diensten staan.

Lidmaatschap
Artikel 5.
De WDC kent:

- Ereleden
- Gewone leden
- Donateurs

Ereleden
Artikel 6.
1.
2.
3.
4.

Ereleden zijn zij die als erelid door de algemene ledenvergadering zijn benoemd vanwege de uitzonderlijke diensten die zij aan de
dartsport in het algemeen en de WDC in het bijzonder hebben bewezen.
De algemene vergadering kan op voorstel van het bestuur een erevoorzitter benoemen.
Ereleden bezitten dezelfde rechten als gewone leden, daarnaast hebben zij toegang tot de algemene ledenvergaderingen waarin zij een
raadgevende stem hebben.
Ereleden hoeven als zodanig geen contributie te betalen.

Gewone Leden
Artikel 7.
1.

2.
3.

Gewone leden worden naar hun leeftijd op 1 augustus van het competitiejaar onderscheiden in:
A.
Senioren: 18 jaar en ouder.
B.
Junioren: 17 jaar en jonger.
Jeugdleden hebben toestemming van het bestuur nodig om bij senioren te worden ingedeeld.
De uitzonderingen, genoemd in lid 1 en lid 3, zijn onderhevig aan de wettelijke bepalingen.

Donateurs
Artikel 8.
1.
2.
3.
4.

Donateurs zijn zij die de WDC jaarlijks met een minimum bijdrage steunen. (Deze bedraagt minimaal 2/3 van de jaarlijkse contributie).
Donateurs zijn natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur als zodanig zijn erkend.
Donateurs hebben geen andere rechten en/of verplichtingen dan welke hun krachtens de statuten of het bestuur zijn toegekend of
opgelegd.
De rechten en verplichtingen van donateurs kunnen ten alle tijden wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de
jaarlijkse bijdrage voor het lopende verenigingsjaar voor het geheel verschuldigd blijft.

Aanmelden en Toelating.
Artikel 9.
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1.
2.
3.
4.
5.

Aanmelding voor lidmaatschap geschiedt via de daarvoor bestemde formulieren op de website. Binnen 1 maand na de aanmelding wordt
door het bestuur over de toelating beslist
Aanmelding geschiedt via de daarvoor bestemde formulieren op de website waarbij alle door het bestuur verlangde gegevens verstrekt
dienen te worden.
Door het bestuur benoemde personen nemen de persoonlijke gegevens op in een computerbestand. Deze zijn onderhevig aan de wet
persoonsregistratie.
Deelname aan activiteiten georganiseerd door de WDC zijn op eigen risico, de WDC is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook.
Leden die willens en wetens geen gehoor geven aan de promotie-/degradatieregeling worden niet toegelaten tot de WDC.

Contributies.
Artikel 10.
1.
2.
3.

De door de jaarlijkse algemene vergadering vastgestelde contributie is 3 weken voor aanvang van het competitiejaar verschuldigd aan het
orgaan waarbij de inschrijving plaatsvindt.
Ieder team dient bij aanmelding een borgsom van € 50,00 én € 7,50 administratiekosten te voldoen.
Indien de contributie niet is voldaan, na de in lid 1 gestelde datum, worden de in lid 2 gestelde kosten met € 4,50 verhoogd.

Algemene Ledenvergadering.
Artikel 11.
1.
2.

De algemene ledenvergadering wordt in beginsel in juni gehouden. I.v.m. organisatorische redenen zal deze verzet worden naar begin
september.
Kandidaatstelling voor een bestuursfunctie kan tot 7 dagen voor aanvang van de algemene ledenvergadering schriftelijk bij de secretaris.

Het WDC Bestuur.
Artikel 12.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Het bestuur bestaat uit maximaal 5 bestuursleden waaronder minimaal de volgende rollen zijn verdeeld: voorzitter, secretaris en
penningmeester.
De voorzitter is het aanspreekpunt van het bestuur naar buiten toe. Hij heeft in hoofdzaak een coördinerende functie binnen het bestuur.
Verder houden andere bestuursleden, binnen een onderling afgesproken schema, de voorzitter schriftelijk, of mondeling, op de hoogte
van de lopende zaken.
De secretaris verzorgt alle in- en uitgaande stukken binnen de WDC. Verder maakt hij van de vergaderingen een notulen.
De penningmeester beheert de financiën volgens een goedgekeurde begroting.
De bestuursleden worden in onderling overleg met zaken zoals de toernooiagenda, regioteam, competitie begeleider e.d. belast.
Een bestuurslid wordt in beginsel gekozen voor een zittingsperiode van 2 jaar.
Bestuursleden dienen minimaal de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt.
Bestuursleden hebben een voorbeeldfunctie binnen de WDC en dienen zich dan ook hiernaar te gedragen.

Verplichting Captains.
Artikel 13.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ieder dartsteam kiest uit hun leden een captain en plv. captain, beiden dienen minimaal de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt.
Alle post voor de teamleden wordt verstuurd via de captain.
De captain is verantwoordelijk voor de, door de WDC, uitgegeven registratiekaarten.
Bij het niet nakomen van zijn plichten krijgt het betreffende team een waarschuwing. Bij 2 waarschuwingen dienen zij een nieuwe captain
aan te stellen, bij 4 waarschuwingen volgt uitsluiting van de WDC-Competitie en -Cup.
Indien aan het einde van het seizoen, of wanneer een team niet meer aan de competitie deelneemt, er nog kosten openstaan voor dit
team dan komen deze op naam van de captain van het team.
Indien een team tijdens het seizoen van (plv.)captain wil wisselen dienen zij hiervoor € 4,50 administratiekosten te betalen. De
registratiekaarten van zowel de oude als de nieuwe (plv.)captain dienen ingeleverd te worden bij de ledenadministratie.
De captain is er voor verantwoordelijk dat iemand van zijn/haar team de wedstrijdmap ophaalt op de door het bestuur afgegeven datum
en tijd. Wanneer niemand van het team de wedstrijdmap komt ophalen, zal het team een boete van €25,- opgelegd krijgen welke voldaan
dient te worden bij het later ophalen van de wedstrijdmap.

Verplichting Gewone Leden.
Artikel 14.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Indien een gewoon lid zijn verplichtingen jegens de WDC niet nakomt, kan het lid een waarschuwing of een schorsing worden opgelegd.
Tot de verplichting van de gewone leden worden o.a. gerekend; het tijdige doen van de administratieve opgave of beantwoording van
vragen volgens dit reglement of het wedstrijdreglement, of op grond van uitdrukkelijk of stilzwijgend aanvaarde regelingen.
Voor zover in de desbetreffende artikelen geen ander bedrag is genoemd, bedraagt de op te leggen boete één boete-eenheid voor iedere
ingegane week verzuim na de, tijdig ter kennis van gewone lid gebrachte, uiterste datum van inzending.
Voor wat betreft de, in art. 6 van het wedstrijdreglement, genoemde teams geldt dat met betrekking tot de uit deelname aan de officiële
competitie of andere competitie voortvloeiende verplichtingen de captain van het team gehouden is aan de verplichtingen welke hem of
de tot het team behorende leden conform lid 1, 2 en 3 zijn opgelegd te voldoen.
Het bepaalde in lid 1, 2 en 3 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing op ereleden.
De captain is het aanspreekpunt van het dartsteam, alle informatie voor het team dient dan ook via de desbetreffende captain te gaan.
Ieder lid dient op de hoogte te zijn van het huishoudelijke reglement.
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8.

Ieder lid is verantwoordelijk voor het ophalen van de door hem gewonnen prijzen gedurende het seizoen. Indien een speler een
gewonnen prijs niet heeft afgehaald na de jaarlijkse prijsuitreiking dan heeft deze 2 weken, ingaande na de genoemde prijsuitreiking, de
tijd om een afspraak te maken om de gewonnen prijs op te komen halen. Na deze 2 weken vervallen alle rechten op de gewonnen prijs.

Verplichting Leden Arbitragecommissie.
Artikel 15.
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Op de algemene ledenvergadering kan een arbitragecommissie worden gekozen.
De commissie bestaat uit 4 leden die ieder een verschillende competitiedivisie vertegenwoordigen.
De arbitragecommissie komt in actie wanneer er onenigheid is ontstaan tussen twee of meerdere partijen én deze een beroep doen op de
arbitragecommissie om de zaak te berechten. De partij die de arbitragecommissie inschakelt dient vooraf aan de WDC € 75,00
onkostenvergoeding voor de arbitragecommissie te betalen. Indien zij door de arbitragecommissie in het gelijk worden gesteld dan zullen
zij dit bedrag van de WDC terugkrijgen. De WDC zal in dit laatste geval voor de onkostenvergoeding van de arbitragecommissie zorg
dragen.
Indien de commissie ingeschakeld wordt dan heeft het lid, die uit de competitiedivisie komt waarin zich het probleem afspeelt, géén recht
op deelname in de arbitragezaak. Indien het probleem zich afspeelt tussen twee verschillende competitiedivisies dan heeft het lid, dat uit
de betreffende laagste competitiedivisie komt, géén recht op deelname in deze arbitragezaak.
Indien de commissie ingeschakeld wordt, dient zij hun correspondentieadres bekend te maken aan de secretaris van de WDC.
De leden van de arbitragecommissie hebben een absolute geheimhouding en mogen dus niet met derden praten over de lopende
arbitragezaak.
De arbitragecommissie dient bij alle betrokken partijen informatie in te winnen over het betreffende geschil. Dit kan zij mondeling of
schriftelijk doen. Indien zij ervoor kiezen om dit mondeling te doen dan zullen zij hiervan een notulen moeten maken.
Indien het een geschil betreft tussen teams dan dient de commissie contact op te nemen via de captains. Indien de WDC één van de
partijen is dan dient de commissie contact op te nemen via de secretaris.
De arbitragecommissie dient alléén na te gaan of er volgens de reglementen juist gehandeld is, zij zijn niet bevoegd om zelfstandig een
straf op te leggen.
De uitspraak van de arbitragecommissie is bindend, mits deze in overeenstemming is met wat in dit artikel is bepaald. Er is geen beroep
mogelijk tegen de uitspraak van de commissie.
Indien een lid van de arbitragecommissie zich schuldig maakt aan het overtreden van de reglementen dan wordt deze per direct uit de
arbitragecommissie gezet.

Regioteam(s).
Artikel 16.
1.
2.
3.
4.
5.

Het regioteam is een dartsteam dat samengesteld wordt uit leden van de WDC. Dit team vertegenwoordigt de WDC bij wedstrijden die
plaatsvinden tussen andere dartsbonden.
Het regioteam wordt samengesteld door de coach.
Iedere speler uit het regioteam dient vrij te krijgen van een competitiewedstrijd indien deze wedstrijd gelijk valt met een wedstrijd van het
regioteam. De competitiebegeleider zal hiervoor, indien nodig, aanpassingen maken in het competitieprogramma.
Het vervoer naar uitwedstrijden wordt verzorgd door het betreffende team met als vast vertrekpunt het thuislokaal van het regioteam.
Indien een team zich plaatst voor de finaledag dan wordt geacht dat het voltallige team tot en met de prijsuitreiking aanwezig blijft.

Regioteam-coördinator.
Artikel 17.
1.
2.

Hij houdt toezicht op de activiteiten van de regioteams binnen de WDC en legt derhalve verantwoording af aan het bestuur.
Hij is voor de regioteam-coaches het eerste aanspreekpunt voor vragen en/of onduidelijkheden.

Regioteam-coach(es).
Artikel 18.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Hij vertegenwoordigd de WDC en dient te handelen en/of beslissingen te nemen in de geest van het bestuur.
Hij maakt voor aanvang van het seizoen zijn selectie bekend bij het bestuur.
Hij is verantwoordelijk voor de opstelling, en de daartoe behorende reservespelers, van zijn team gedurende de wedstrijddag.
Hij dient zich te conformeren aan de reglementen van de WDC alsmede die van de wedstrijdorganisatie.
Hij nodigt iedere speler schriftelijk of per mail uit op het adres dat bij de WDC bekend staat.
Hij is verantwoordelijk voor het creëren van de teamspirit middels motivatie en begeleiding en bouwt zodoende aan een hecht team.
Hij dient zich corrigerend op te stellen naar spelers uit zijn team die zich niet conform de reglementen gedragen.
Hij is voor zijn spelers het eerste aanspreekpunt voor vragen en/of onduidelijkheden.
Hij maakt de competitiedata aan het begin van het seizoen aan zijn spelers bekend.
Hij zal in overleg met de regioteam-coördinator een plaatsvervanger benoemen indien hij door omstandigheden is verhinderd.

Regioteam-spelers.
Artikel 19.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

De regioteam-speler is vertegenwoordiger van de WDC bij de wedstrijden van het regioteam.
Hij conformeert zich aan de beslissingen die door de regioteam-coach worden genomen en volgt deze op.
Hij dient maximale inzet en motivatie te tonen tijdens de wedstrijddag.
Hij dient respect te tonen voor zijn tegenstander en laat ieder in zijn waarde.
Indien hij verhinderd is voor een wedstrijd dan maakt hij dit zo snel als mogelijk bekend bij zijn regioteam-coach.
Indien hij zich niet afmeldt voor een wedstrijd kan de regioteam-coach een disciplinaire straf opleggen.
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7.
8.

Indien hij bij aanvang van het dartsseizoen te kennen geeft dat hij op een of meerdere data niet beschikbaar is, kan de coach beslissen
om met het teamlid al dan niet verdere afspraken te maken of hem voor verder deelname aan het regioteam uit te sluiten.
Indien het regioteam beschikt over teamshirts dan is hij verplicht dit teamshirt te dragen vanaf het begin tot aan het einde van de
wedstrijd.

Voorwaarden buiten-toernooien.
Artikel 20.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

De dartsbanen waarop gespeeld wordt, moeten voldoen aan de eisen gesteld in ons wedstrijdreglement art. 10 lid 1 t/m 8.
Vóór aanvang van het toernooi dient men het speltype en toernooisysteem duidelijk uit te leggen.
Werk terug van 64 spelers naar 32 -> 16 -> 8 -> 4 zodat men uiteindelijk maar 2 spelers daadwerkelijk in de finale heeft staan.
Speelt men het toernooi in poules dan dient de uitslag in de knock-outronde te worden doorgegeven.
Gelijk geëindigde spelers in de poule worden op onderling resultaat beoordeeld. Is de stand dan nog gelijk wordt er een shoot-out
gespeeld met 9 darts. Diegene met het hoogst aantal punten gaat door.
De nummers 1 en 2 uit iedere poule hebben recht op rankingpunten; dus deze namen ook doorgeven, óók wanneer ze zich niet geplaatst
hebben voor de knock-outronde.
Speelt men een ‘gewoon’ knock-outtoernooi dan alleen de uitslagen doorgeven van spelers die een wedstrijd hebben gewonnen, want
hier telt: géén wedstrijd gewonnen dan ook géén rankingpunten.
Men dient alle 180 scores en de alle uitworpen van 100 of meer van het toernooi door te geven.
De uitslag dient binnen één week, nadat het toernooi is gespeeld, bij de toernooicoördinator van de WDC zijn ingeleverd. Bij voorkeur
dient dit direct op de dag nadat het toernooi gehouden is te gebeuren om de WDC ranking zo snel mogelijk up-to-date te brengen.
De uitslag doorgeven via het daarvoor bestemde formulier op onze website geniet onze voorkeur.
Bij het te laat inleveren van de toernooiuitslagen volgen er sancties, deze worden als volgt toegepast:
a. Bij de eerste keer: Alle behaalde resultaten van het toernooi tellen niet mee.
b. Bij de tweede keer: Ook de behaalde resultaten van het eerstvolgende toernooi tellen niet mee.
c. Bij de derde keer: Voor het komende seizoen kunt U geen toernooien bij ons aanvragen
De WDC brengt per toernooi € 2,50 administratiekosten in rekening en zorgt er voor dat het toernooi in onze toernooiagenda wordt
opgenomen.
De penningmeester van de WDC verzorgt alle rekeningen betreffende toernooien, deze zullen na de aanvraag worden verstuurd en
dienen binnen één maand te worden betaald. Pas na ontvangst van betaling staat het toernooi voor de WDC vast.
Indien er een apart toernooireglement is dan dient men dit duidelijk zichtbaar ter inzage op de inschrijftafel aanwezig te zijn.
De regels van een eigen toernooireglement mogen niet in strijd zijn met de regels van de WDC.
In het belang van de veiligheid van spelers en schrijvers is de WDC tegen drugs- en overmatig alcoholgebruik door toernooispelers. De
WDC zal dergelijke spelers onmiddellijk diskwalificeren.
Een toernooi zal alleen meetellen voor de WDC ranking wanneer er minimaal 8 deelnemers zijn. Bij minder dan 8 deelnemers kunnen er
op dit toernooi geen rankingpunten gewonnen worden.
Alleen toernooien die gehouden worden in de periode vanaf het Openingstoernooi tot de zondag vóór de Divisiekampioenschappen, tellen
mee voor de WDC ranking.

Slotbepaling.
Artikel 21.
Het WDC bestuur kan ten alle tijden terugvallen op de statuten.
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