Wedstrijdreglement
Artikel 1.
1.
De ‘Café en Bedrijven Dartsvereniging Groningen’, hierna te noemen de CBDG,
organiseert jaarlijks een officiële dartcompetitie. Het seizoen loopt van 1
september tot 1 juni van het daaropvolgende jaar.
2.
Wanneer de CBDG andere competities organiseert dan de officiële, dan wordt dat
meegedeeld via het officiële orgaan www.cbdg.nl De regels van de niet officiële
competities worden aan de leden bekend gemaakt door de organisatie van de
competitie.
Artikel 2.
1.
Alle hierna volgende regels hebben betrekking op de competitie van CBDG.
Deelname
Artikel 3.
1.
Deelname aan een competitie is alleen mogelijk voor leden van de CBDG die zich
via een teaminschrijving hebben aangemeld en hun contributie voor dat seizoen
hebben betaald. Mensen die onoverkomelijke problemen hebben met tijdige
betaling kunnen bij het bestuur een betalingsregeling aanvragen.
2.
De minimale leeftijd voor deelname bedraagt 18 jaar.
3.
Een team bestaat bij inschrijving uit minimaal 4 spelers.
4.
Één van de spelers meldt zich aan als teamcaptain en dient te voldoen aan
bijbehorende verplichtingen.
5.
De teamcaptain dient op de hoogte te zijn van de inhoud van het
wedstrijdreglement van de CBDG en daar naar te handelen.
6.
De teamcaptain is contactpersoon van zijn/haar team voor het bestuur en de
overige teamcaptains van de CBDG. Mededelingen van de CBDG aan een team
worden gecommuniceerd via de teamcaptain. De teamcaptain is verantwoordelijk
voor het doorgeven hiervan aan de overige teamleden.
7.
Spelers die als spelend lid actief zijn bij de DOGD zijn uitgesloten van deelname.
8.
Spelers die vanuit de DOGD willen overstappen naar de CBDG mogen de
voorgaande 2 jaren geen ere-, 1e of 2e divisie gespeeld hebben. In uitzonderlijke
gevallen is het bestuur bevoegd anders te beslissen.
Teams
Artikel 4.
1.
Een team bestaat bij het spelen van een competitieronde uit minimaal 3 spelers.
2.
Een team speelt alleen met teamleden die als eigen teamlid geregistreerd staan.
3.
Een speler mag niet meer dan eenmaal per seizoen van team wisselen.
4.
Een speler mag alleen wisselen van team met toestemming van het bestuur en
alleen in de periode tussen de eerste en de tweede speelhelft van de competitie.
5.
Het is tot het begin van de tweede speelhelft toegestaan maximaal 2 spelers aan
een team toe te voegen. Zodra de tweede speelhelft van de competitie gestart is,

6.
7.

wordt dit verboden. Het bestuur is in uitzonderlijke gevallen bevoegd anders te
beslissen.
Teams moeten jaarlijks op uiterlijk 1 juli aangeven bij het bestuur of ze het
seizoen daarna weer zullen deelnemen.
Nieuwe teams kunnen zich uiterlijk 1 juli aanmelden bij secretaris@CBDG.nl of
via het contactformulier op www.CBDG.nl . Daarna bepaalt het bestuur welke
teams eventueel kunnen worden toegelaten.

Invallers
Artikel 5.
1.
Het is niet toegestaan gebruik te maken van invallers die niet als lid van het team
geregistreerd staan, ook niet als ze lid zijn van een ander team bij dezelfde
speelgelegenheid.
Ongerechtigde spelers
Artikel 6.
1.
Indien een team dat aan een competitiewedstrijd heeft deelgenomen een speler
had opgesteld die niet gerechtigd was te spelen, wordt de uitslag van deze
wedstrijd een 9-0 overwinning voor het team welke de juiste spelers had
opgesteld.
2.
Het team dat een speler onrechtmatig heeft opgesteld zal een waarschuwing of
sanctie ontvangen van het bestuur conform artikel 9 lid 2 het huishoudelijk
reglement.
Materiële bepalingen
Artikel 7.
1.
Ieder team moet zijn thuiswedstrijden spelen in een speelgelegenheid die een
goed bespeelbare dartsbaan ter beschikking stelt.
2.
Zowel het dartsbord als de dartsbaan dienen te voldoen aan de eisen die door de
NDB hiervoor zijn vastgelegd.
3.
De oche wordt duidelijk aangegeven door een drempel, de hoogte ervan moet
tussen de 3,5 en 6 centimeter zijn met een lengte van minimaal 60 cm.
4.
De speler moet op de hoogte zijn van de score en de stand. Deze wordt
bijgehouden op een scorebord die naast het dartsbord moet hangen.
5.
Rondom de speler moet een vrije ruimte van minimaal 1 meter zijn.
6.
Het bestuur kan een controle uitoefenen of een wedstrijdbaan voldoet aan de in
artikel 7 lid 2 vermelde eisen. Het bestuur kan verplichtingen aan een team
opleggen om de wedstrijdbaan aan te passen.
7.
Het bestuur kan sancties opleggen aan teams waarvan de wedstrijdbaan niet
voldoet aan de in artikel 7 lid 2 gestelde eisen nadat deze zijn gecontroleerd door
het bestuur van de CBDG.

Datum en tijd speelronde
Artikel 8.
1.
Voor de thuiswedstrijden van een team mag de speeldag worden vastgesteld op
maandag, dinsdag, woensdag of donderdag.
2.
De eerste wedstrijdpijl dient voor 20:30 uur gegooid te zijn.
3.
Alle uitslagen van wedstrijden worden door beide captains via de het
uitslagenformulier op de website doorgegeven aan het bestuur.
4.
De uitslagen en scores moeten voor vrijdag 17:00 uur door beide teamcaptains
zijn doorgeven. Dit geldt ook voor wedstrijden die zijn uitgesteld.
5.
Indien een (inhaal)wedstrijd op vrijdagavond wordt gespeeld, dan moet de
uitslag voor zaterdag 12:00 uur daarop volgend zijn doorgegeven.
6.
Wanneer één van de teamcaptains verzuimt de uitslag niet door te geven dan
worden door het zijn team behaalde punten niet toegekend.
Afwezigheid
Artikel 9.
1.
Een wedstrijd kan worden begonnen door een onvolledig team. De ontbrekende
speler(s) moet(en) echter tijdig aankomen om een wedstrijdverloop zonder
onderbrekingen mogelijk te maken.
2.
Wanneer een team met 3 spelers aantreedt tijdens een competitieronde, dan
heeft het andere team het recht te zeggen dat er 3 singles gespeeld worden en 1
verliespunt toegekend wordt aan het team met 3 spelers. In de koppels dienen
dan twee wedstrijden een tegen twee gespeeld te worden.
Dat betekent dat de speler die alleen speelt per beurt ook maar één keer gooit.
Een ronde bestaat dus uit 3 worpen. 2 Worpen door het koppen en één worp
door de speler dien geen koppel maatje heeft.
3.
In overleg is het mogelijk, maar niet verplicht, dat het team dat wel volledig is
één van de drie spelers aanwijst (of door loting bepaalt) die een extra singel
gooit. De andere twee spelers kunnen dan een extra koppel spelen.
4.
Indien een team een wedstrijd niet kan spelen dient het betreffende team
uiterlijk voor 17:00 uur op de dag van de speelronde contact op te nemen met de
teamcaptain van de tegenpartij. Indien de teamcaptain niet bereikt kan worden,
dan contact zoeken via het betreffende café of bedrijf zodat de tegenstander toch
op de hoogte is.
5.
Indien een team niet komt opdagen zonder haar tegenstander daar over te
informeren, dan zal de wedstrijd als gespeeld worden gezien. Het aanwezige
team krijgt dan aan het einde van de competitie het gemiddelde aantal behaalde
punten plus 1 toegekend. Het verzuimde team ontvangt van het bestuur 5
strafpunten en een officiële waarschuwing welke ook gepubliceerd op de website.
Indien een team voor een 2e keer verzuimt wordt het team uitgesloten van
deelname en volledig uit de competitie geschrapt conform artikel 9 lid 2 van het
huishoudelijk reglement.
6.
Als een team in de eerste helft van de competitie uit de competitie is gezet of
gestapt dan vervallen alle punten van al hun gespeelde wedstrijden, zowel van
het team als voor de tegenstanders. Als dit in de tweede helft van de competitie
gebeurt vervallen alleen de punten van de tweede helft van de competitie.

Uitstellen van wedstrijden
Artikel 10
1.
Het is tot aan de laatste 8 speelronden toegestaan om wedstrijden uit te stellen.
2.
Indien een team een wedstrijd niet op de geplande datum kan spelen kan de
teamcaptain van dat team een nieuwe datum afspreken met de teamcaptain van
de tegenstander. Voor deze datum zijn enkel de volgende opties mogelijk::
 op een moment eerder dan de geplande datum;
 op een andere dag in dezelfde speelweek;
 op een dag uiterlijk in de 2e speelweek erna.
Per wedstrijd wordt de uiterste speeldag vermeld op de website, de captain geeft
de nieuwe geplande datum door aan het bestuur.
3.
Als conform lid 2 geen nieuwe datum gepland kan worden dan kan de
tegenstander die wel op de geplande datum kon spelen de wedstrijd claimen. Dit
team krijgt dan aan het eind van de competitie het gemiddeld aantal behaalde
punten plus 1.
4.
Als een team dat de wedstrijd heeft uitgesteld 2 keer een voorstel heeft gedaan
voor een inhaaldatum en deze steeds niet wordt geaccepteerd dan worden er 2
keuze datums vastgesteld door het bestuur. Als beide datums weer worden
afgezegd dan krijgt het andere team aan het einde van het seizoen het gemiddeld
aantal behaalde punten plus 1.
5.
Als een wedstrijd van de laatste 3 speelweken van de competitie wordt uitgesteld,
dan moet deze uiterlijk in dezelfde speelweek ingehaald worden.
Schrijver
Artikel 11.
1.
Het noteren van de score en de stand van een partij wordt uitgevoerd door een
schrijver, deze wordt voor iedere partij aangewezen door de teamcaptain van de
thuisspelende partij.
2.
Om ongelukken te voorkomen is het de schrijver alleen toegestaan zich naar het
bord te geven indien de speler vraagt naar zijn gegooide score.
3.
Gescoorde punten van een worp (drie darts) tellen pas nadat de worp beëindigd
is en de punten door de schrijver zijn vastgesteld. De schrijver mag hierbij niet
opzettelijk wachten tot een dart uit het bord valt. Hij dient zo snel mogelijk de
score vast te stellen. De speler moet zijn darts uit het bord verwijderen nadat hij
de genoteerde score heeft gecontroleerd.
4.
Gedurende een wedstrijd mag de speler niet de bovenkant van de oche beroeren,
noch zal hij een dart werpen met zijn voeten anders geplaatst dan achter de oche.
5.
Een speler die een of meerdere darts wenst te gooien vanaf een punt naast de
oche, moet zijn voeten achter een denkbeeldige lijn houden die in het verlengde
van de oche ligt.

Competitiewedstrijden
Artikel 13.
1.
Een wedstrijd bestaat uit een 9 partijen, te weten:
 Singles:
4 partijen 501 beste van 5
 Koppels:
4 partijen 501 beste van 3
 Bierronde:
1 partij 1001 beste van 1
2.
Alle partijen hebben een open start en een dubbel einde.
3.
Alle partijen moeten met een dubbel eindigen en eindigen wanneer met het
werpen van een dubbel precies 0 is bereikt. Is het aantal punten hoger dan nodig
om een game te beëindigen, of houdt men 1 punt over, dan blijft de stand op het
scorebord onveranderd.
4.
Een speler mag één single, 2 koppels en de bierronde spelen. Andere variaties zijn
uitgesloten.
5.
De bierronde mag alleen gespeeld worden door spelers die ook een single of een
koppel gespeeld hebben.
6.
Voor elke gewonnen partij ontvangt het team één wedstrijdpunt.
Wedstrijdformulieren
Artikel 15:
1.
Iedere speelgelegenheid ontvangt voldoende wedstrijdformulieren om de
uitslagen van de teams per wedstrijd op te kunnen noteren.
2.
De teamcaptain van het thuisspelende team is verantwoordelijk voor het invullen
van het wedstrijdformulier.
3.
Het wedstrijdformulier wordt als eerste ingevulde door de teamcaptain ven de
uit spelende partij.
4.
Indien er een 180-er of een finish boven de 100 is gegooid, dan dient dit eveneens
ook vermeld te worden op het wedstrijdformulier.
5.
Na beëindiging van de wedstrijd wordt de uitslag (met de 180-scores en 100+
finishes) conform het wedstrijdformulier door beide captains ingevuld in het
uitslagformulier op de website.
Eindstand van een competitie
Artikel 16:
1.
Het team dat het hoogste aantal wedstrijdpunten heeft gehaald is kampioen.
2.
A.
Als twee of meer teams eindigen op een gedeelde plaats met hetzelfde
aantal punten zal het team dat in de competitie de meeste wedstrijden
heeft gewonnen de hoogste plaats krijgen toegewezen.
B.
Mocht er na toepassing van deze regel nog geen duidelijkheid zijn, zal het
team dat in de onderlinge wedstrijden de meeste punten heeft gehaald de
hoogste plaats krijgen toegewezen.
C.
Mocht er na toepassing van deze twee regels nog geen duidelijkheid zijn
wordt er een beslissingswedstrijd gespeeld.

Overmacht:
Artikel 18:
Van overmacht is sprake bij:
1.
Ziekte bij meerdere spelers van één team
2.
Overlijden
3.
In alle overige gevallen beslist het bestuur.
Strafbepalingen
Artikel 19:
1.
Het bestuur van de CBDG behandelt alle protesten welke door de spelers en/of
teams bij hen worden ingediend.
2.
Protesten moeten schriftelijk (per mail of het contactformulier op de website) bij
het bestuur worden ingediend binnen dezelfde speelweek van de dag waarop het
protest betrekking heeft.
3.
Reden van protest is wanneer een partij zich niet volgens de
wedstrijdreglementen heeft afgespeeld.
4.
Als men protesteert tegen feiten die voor aanvang van de wedstrijd bekend
waren, mag men niet aanvangen met de wedstrijd. Is men reeds begonnen met de
wedstrijd, kunnen deze zaken geen reden tot protest zijn.
5.
Het bestuur zal na ontvangst van het protest binnen 7 dagen haar beslissing
kenbaar maken.
6.
Als men wil protesteren tegen de beslissing van het bestuur, dan moet dit
schriftelijk gebeuren bij de tuchtcommissie van de CBDG. Het protest moet bij
het bestuur zijn ingediend binnen 7 dagen nadat de beslissing van het bestuur is
meegedeeld aan de protesterende partij.
7.
De tuchtcommissie van de CBDG zal binnen 7 doch uiterlijk 14 dagen haar
beslissing met redenen omkleed aan de protesterende partij bekend maken. Tot
aan dat moment blijft de beslissing van het bestuur van kracht.
Slotbepaling wedstrijdreglement
Artikel 20:
1.
In al die gevallen waarin het wedstrijdreglement niet voorziet, beslist het bestuur
van de CBDG. Handelend volgens de richtlijnen het wedstrijd en huishoudelijk
reglement

