D.F.H.G.H.
Huishoudelijk Reglement

Benaming
Artikel 1.
Lid 1. De federatie draagt de naam: Dart Federatie Het Groene Hart, of afgekort: D.F.H.G.H.

Duur
Artikel 2.
Lid 1. De federatie, opgericht in juni 1988, duurt voor onbepaalde tijd voort.

Doel
Artikel 3.
Lid 1. De D.F.H.G.H. heeft ten doel: de beoefening van en de belangstelling voor de dartsport
in al zijn verschijningsvormen te bevorderen.
Lid 2. De D.F.H.G.H. is een organisatie die ten dienste staat van eenieder die de in het eerste
lid omschreven doelstelling wenst te onderschrijven.

Middelen
Artikel 4.
Lid 1. De D.F.H.G.H. tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a)
Het geven van leiding aan hen die de dartsport willen beoefenen;
b)
Het uitschrijven van, medewerken aan of regelen en bevorderen van
dartswedstrijden;
c)
Het instellen en organiseren van kampioenschappen;
d)
Het (proberen) samenwerken met organisaties die een gelijkgerichte doelstelling
hebben;
e)
Het geven van voorlichting;
f)
Alle overige middelen, die de D.F.H.G.H. ten dienste staan.

Lidmaatschap
Artikel 5.
Lid 1. De D.F.H.G.H. kent: Donateurs; Gewone leden.
Lid 2. Donateurs zijn personen die door middel van een jaarlijkse vrijwillige bijdrage op
financiële en/of materiële wijze de federatie ondersteunen.
Lid 3. Gewone leden zijn teams die zich in de competitie van de federatie inschrijven.
Artikel 6.
Lid 1. Teams kunnen worden toegelaten na schriftelijke aanmelding bij het bestuur. Het
bestuur beslist over de toelating. Bij weigering van toelating door het bestuur kan er
tijdens de Algemene Captains Vergadering alsnog tot toelating besloten worden.

Beëindiging lidmaatschap
Artikel 7.
Lid 1. Het lidmaatschap van een team eindigt:
a)
doordat het lid ophoudt te bestaan;
b)
door opzegging door het lid;
c)
door opzegging door de D.F.H.G.H.;
d)
door ontzetting uit het lidmaatschap.

Financiële middelen
Artikel 8.
Lid 1. De financiële middelen van de federatie bestaan uit contributies van leden, donaties,
giften en baten uit activiteiten.
Lid 2. De contributie wordt jaarlijks, voor aanvang van het seizoen, door de Algemene
Vergadering vastgesteld. Deze contributie dient betaald te worden voor een, door de
Algemene Vergadering te bepalen, datum.
Lid 3. Het bestuur kan, wanneer dit naar haar oordeel redelijk of noodzakelijk is, in specifieke
gevallen besluiten dat een door een lid verschuldigd bedrag geheel of gedeeltelijk niet
zal worden ingevorderd.

Bestuur
Artikel 9.
Lid 1. Het bestuur bestaat uit vijf personen.
Lid 2. De Algemene Captains Vergadering benoemt de bestuurders uit haar midden. Het
bestuur benoemt een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
Lid 3. De Algemene Vergadering kan een bestuurslid schorsen of uit zijn functie ontslaan,
indien zij daartoe een geldige reden zien.
Lid 4. Bestuursleden zijn te allen tijde bevoegd zelf ontslag te nemen.
Lid 5. Jaarlijks treden minimaal twee bestuursleden af, volgens een door het bestuur op te
maken rooster. De aftredende kunnen zich terstond herkiesbaar stellen.
Lid 6. Een nieuwbenoemd bestuurslid treedt terstond in functie, tenzij de Algemene Captains
Vergadering een ander tijdstip vaststelt.
Artikel 10.
Lid 1. Het bestuur is belast met het besturen van de federatie. De federatie mag in en buiten
rechte vertegenwoordigd worden door:
a)
Alle bestuursleden gezamenlijk;
b)
De voorzitter en secretaris gezamenlijk.
Lid 2. Het bestuur evenals de voorzitter en secretaris kunnen iemand schriftelijk machtigen om
hen te vertegenwoordigen.

Artikel 11.
Lid 1. Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur van de federatie.
Lid 2. Het dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse leiding van de federatie en neemt die
besluiten die niet tot de eerstvolgende bestuursvergadering uitgesteld kunnen worden.
Lid 3. In het dagelijks bestuur mogen geen dubbelfuncties voorkomen.
Lid 4. De leden van het dagelijks bestuur mogen niet uit één team komen.
Lid 5. Tenminste driemaal per jaar wordt er een bestuursvergadering gehouden.
Lid 6. Het bestuur vergadert op verzoek van de voorzitter of op verzoek van tenminste twee
bestuursleden.
Lid 7. De secretaris treedt in plaats van de voorzitter bij diens afwezigheid.

Algemene Captains Vergadering (ACV)
Artikel 12.
Lid 1. Binnen 6 maanden na afloop van elk boekjaar wordt een ACV gehouden. Het bestuur
brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit en legt, onder overlegging van de
benodigde stukken, verantwoording af over het door haar in het afgelopen boekjaar
gevoerde bestuur.
Lid 2. De ACV benoemt jaarlijks een commissie van tenminste 2 leden, die geen deel uit
mogen maken van het bestuur, tot onderzoek van de rekening en de verantwoording
over het lopende casu quo laatst verstreken boekjaar. De commissie brengt op de
jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen.
Lid 3. Het boekjaar van de D.F.H.G.H. loopt van 1 juli tot en met 30 juni.
Lid 4. Het bestuur is verplicht aan deze commissie alle door haar gewenste inlichtingen te
verschaffen, haar desgewenst de kas en waarden van de federatie te tonen en inzage
van de boeken en bescheiden van de federatie te geven.
Lid 5. Goedkeuring door de ACV van het jaarverslag en de jaarrekening, verleent het bestuur
decharge.
Lid 6. Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd neemt de
ACV al die maatregelen welke door haar in het belang van de federatie nodig geacht
worden.
Artikel 13.
Lid 1. De ACV worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van
vijftien dagen. De bijeenroeping geschiedt door een aan alle leden te zenden schriftelijke
mededeling.
Lid 2. Behalve de in artikel 12, lid 1, bedoelde jaarvergadering zullen ACV worden gehouden
zo dikwijls het bestuur dat wenselijk acht, alsmede zo dikwijls dit schriftelijk met opgave
van de te behandelende onderwerpen wordt verzocht door tenminste een zodanig aantal
leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte van de stemmen in de
ACV, indien daar alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Lid 3. Na ontvangst van een verzoek als in lid 2 bedoeld is het bestuur verplicht tot
bijeenroeping van een ACV op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan
het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen, nadat dit door het bestuur werd
ontvangen, geen gevolg wordt gegeven, zullen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping
kunnen overgaan op de wijze waarop het bestuur de ACV bijeen roept.

Artikel 14.
Lid 1. Alle leden die niet geschorst zijn hebben toegang tot de ACV. Ieder lid van de federatie
dat niet geschorst is heeft één stem. Een team dat gedurende het competitiejaar
teruggetrokken of uitgesloten wordt, verliest zijn aandeel in de stemverdeling. Ieder lid is
bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid.
Lid 2. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen,
heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van
de ACV.
Lid 3. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk tenzij de ACV
anders besluit. Het aannemen van besluiten bij acclamatie is mogelijk, mits dit gebeurt
op voorstel van de voorzitter.
Lid 4. Over alle voorstellen wordt beslist bij meerderheid van stemmen, voor zover het
Huishoudelijk Reglement niet anders bepaalt. Bij staking van stemmen wordt het
voorstel geacht te zijn verworpen.

Huishoudelijk Reglement
Artikel 15.
Lid 1. De ACV bepaalt in het Huishoudelijk Reglement regels voor alle onderwerpen waarvan
een regeling haar gewenst voorkomt.
Lid 2. Wijziging van het Huishoudelijk Reglement kan geschieden bij besluit van de ACV indien
dit schriftelijk wordt verzocht door het bestuur of tenminste een derde van het aantal
leden.
Lid 3. Het Huishoudelijk Reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die afwijken van of in
strijd zijn met de bepalingen van de wet of van opgestelde statuten tenzij de afwijking
door de wet of statuten wordt toegestaan.
Lid 4. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen
dwingend recht bevat, noch met de statuten.

D.F.H.G.H.
Wedstrijdreglement

Indeling competitie
Artikel 1.
Lid 1. De D.F.H.G.H. organiseert de competitie. De D.F.H.G.H. kent hiervoor een of meerdere
divisies. Deze divisies zijn onderverdeeld in:
a)
één eredivisie;
b)
één of meerdere eerste divisies;
c)
één of meerdere tweede en lagere divisies.
Met dien verstande, dat er nooit meer eerste dan tweede en tweede dan derde enz.
divisies kunnen zijn. Als richtlijn geldt dat deze opbouw piramidaal moet zijn.
Lid 2. Elke divisie moet tenminste zeven teams bevatten. Het maximum is veertien teams.
Lid 3. Elk team zal er naar streven een zo hoog mogelijke plaats in de eindrangschikking in te
nemen. Tevens is elk team verplicht zich aan de promotie- en degradatieregeling te
onderwerpen.
Lid 4. Het bestuur maakt voor de aanvang van de competitie de promotie- en
degradatieregeling bekend.
Lid 5. Het bestuur kan een wedstrijdcommissie benoemen, die bestaat uit een voorzitter
(competitieleider) en twee of meer leden.
Lid 6. De wedstrijdcommissie of competitieleider stelt het wedstrijdschema vast, verzamelt de
uitslagen van de wedstrijden, maakt de rangschikking van elke divisie. Publicatie van
een rangschikking dient regelmatig te geschieden met dien verstande, dat een publicatie
van een rangschikking welke geheel bijgewerkt moet zijn, zes weken voor het einde van
de competitie van de desbetreffende divisie gedaan moet worden.
Lid 7. Bij het over divisies verdelen van teams worden naast promotie- en
degradatiereglementen de volgende maatstaven gehanteerd:
a)
Eerst worden teams van één vereniging of spelende in één locatie gelijkmatig
over de divisies (A, B, etc.) verdeeld.
b)
Resterende teams worden middels loting over de divisies verdeeld.
Lid 8. Als een team zich in de eerste helft van de competitie terugtrekt of door besluit van
bestuur uitgesloten voor verdere deelnamen, zullen alle behaalde resultaten die tegen
het desbetreffende team zijn behaald worden verwijderd Een team dat zich in de tweede
helft van de competitie terugtrekt of door besluit van bestuur uitgesloten voor verdere
deelnamen. Daarvan zullen alle uitslagen uit de eerste helft gehandhaafd blijven, en alle
resultaten uit de 2e helft zullen worden verwijderd.

Deelname competitie
Artikel 2.
Lid 1. Deelname aan de competitie is uitsluitend mogelijk voor teams van minimaal vier tot
maximaal 10 geregistreerde spelers.
Lid 2. Uit hun midden wijzen de voor een team geregistreerde spelers een aanvoerder aan,
welke geacht wordt aan de uit deelname aan de competitie voortvloeiende verplichtingen
van het team te voldoen.
Lid 3. Inschrijving voor deelname aan de competitie geschiedt door het insturen van een
inschrijfformulier. Hieraan zijn de volgende voorwaarden verbonden:
a)
Minimale leeftijd voor een speler om deel te nemen is 16 jaar bij begin van
competitie kalender DFHGH.
Spelers die jonger zijn dan 18 jaar bij begin van competitie kalender DFHGH
moeten schriftelijk goedkeuring van ouder/voogd hebben.
b)
Alleen de via Teambeheer ingevulde digitale inschrijfformulieren zijn geldig.
c)
Inschrijvingen en betalingen moeten uiterlijk 1 Juli, voorafgaande aan het seizoen
waarvoor ingeschreven wordt, gedaan zijn.
d)
De digitale inschrijfformulieren moeten de optie hebben om de voorkeur voor
speelavond van thuiswedstrijden aan te geven. De toegestane avonden zijn
maandag tot en met donderdag.
e)
Teams die het voorafgaande seizoen deelnamen aan de competitie en op 1 juli
nog niet hebben ingeschreven worden door de wedstrijdleiding nog één keer
benaderd met de mogelijkheid om in te schrijven binnen 2 weken na contact met
de wedstrijdleiding. Om het aantal late inschrijvingen te beperken, zullen aan
deze mogelijkheid van inschrijven extra kosten (boete) verbonden zijn van €45,per team boven op de contributie van het in te schrijven team.
f)
Nieuw in te schrijven spelers zijn pas speelgerechtigd op het moment dat de
kosten van €5, - voor een teampas + de contributie die is vastgesteld voor het
lopende seizoen betaald is en de Captain van de speler in het bezit is van een
nieuw Teampas met pasfoto. De kosten kunnen overgemaakt worden op de
rekening van de DFHGH. De teampas blijft eigendom van de DFHGH.
g)
Zowel de eerste als de laatste 6 competitiewedstrijden van de competitie worden
er geen nieuwe inschrijvingen en/of wisselingen meer geaccepteerd van Speler,
Captain en Locatie.
In de eerste 6 competitiewedstrijden mogen wel nieuwe spelers ingeschreven
worden die nog niet verbonden zijn aan een team.
“Nieuwe inschrijvingen en/of wisselingen van spelers welk gedaan worden na
sluiting van de inschrijving, maar voor het starten van de eerste
competitiewedstrijd, zullen worden geaccepteerd als initiële inschrijvingen. De
betreffende speler(s) is/zijn speelgerechtigd vanaf de eerste (beker/competitie)
wedstrijd van het seizoen.”
h)
Nieuwe locaties hebben goedkeuring nodig van het bestuur.
i)
Er mogen geen wedstrijden in de laatste 4 competitiewedstrijden van het seizoen
uitgesteld en/of worden geclaimd. Alle wedstrijden in de laatste 4
competitiewedstrijden moeten gespeeld worden. Wanneer er bij een team overmacht
is, moet er met de wedstrijdleiding contact worden opgenomen. De wedstrijdleiding
zal vervolgens in overleg met de captains op zoek gaan naar speel moment binnen 7
dagen. Hier is geen verweer tegen mogelijk.

Voorwaarden
Artikel 3.
Lid 1. Het bestuur kan aan de inschrijving voorwaarden verbinden, in het bijzonder voor wat de
naam van het team betreft. Verder kan het bestuur de voorwaarde stellen dat bij
meerdere in één locatie spelende teams met dezelfde thuisspeelavond genoeg
goedgekeurde banen beschikbaar zijn om alle teams tegelijk thuis te kunnen laten
spelen.

Teams
Artikel 4.
Lid 1. Een team dat een naam heeft gekozen die betrekking heeft op een fysische
karakteristiek van haar spelers en die door het bestuur is geaccepteerd, moet de naam
respecteren. De naam moet door anderen eveneens gerespecteerd worden.
Lid 2. Het team moet in het bezit zijn van een teampas, zonder welke niet gespeeld mag
worden.
Lid 3. Een speler die is geregistreerd voor een team, mag niet voor een ander team spelen.
Lid 4. Een speler mag ten hoogste een maal per competitie van team wisselen.
Lid 5. Teamwisseling van een speler van een hogere naar een lagere divisie tijdens de
competitie, kan uitsluitend met toestemming van het bestuur.
Lid 6. Teamsplitsing:
a)
Indien de absolute meerderheid van de leden van een team onder een andere of
dezelfde naam in dezelfde of een andere speelgelegenheid wenst te spelen,
behouden die spelers die deze wijziging wensen hun plaats in de divisie waarin zij
spelen.
b)
Is er geen absolute meerderheid van de leden van een team en de stemmen
staken, dan geldt de uitgebrachte stem van de aanvoerder voor 2 stemmen.
c)
De overige leden van het team die onder dezelfde naam, in dezelfde of in een
andere speelgelegenheid, blijven of gaan spelen, worden geacht zich als nieuw
team in te schrijven.
d)
Blijkt bij inschrijving voor een nieuw seizoen het team te bestaan uit minder dan
de helft van de geregistreerde spelers van het afgelopen seizoen, wordt het team
beschouwd in te schrijven als een nieuw team.
Lid 7. Een team dat zich als een nieuw team inschrijft, start zijn competitie in de laagste divisie.

Invallers
Artikel 5.
Lid 1. Een team mag in een wedstrijd gebruik maken van twee invallers, welke geregistreerd
moeten zijn voor dat team.
Lid 2. De invaller mag pas worden ingezet na afloop van de singels. Of in de eredivisie na de
Round Robin.
Lid 3. Een speler die door een invaller is vervangen, mag niet meer deelnemen aan de
wedstrijd, nadat de wedstrijd is voortgezet, behalve in de teamgame.
Lid 4. De aankondiging van gebruik maken van een invaller dient voor aanvang van de eerste
single partij op het wedstrijdformulier te geschieden.
Lid 5. Een wisselspeler mag niet gebruikt worden ter vervanging van twee andere spelers. Een
ingebrachte wisselspeler verliest op het moment dat hij wordt ingezet zijn status als
wisselspeler.

Fraude
Artikel 6.
Lid 1. In geval van geconstateerde fraude worden er geen wedstrijdpunten voor de betreffende
teams toegekend, maar in plaats daarvan vindt er een aftrek van 6 wedstrijdpunten
plaats.
Lid 2. Bij constatering van een niet gespeelde wedstrijd in de laatste 4 speelweken van de
competitie, zullen de spelers uit het verzakende team een uitsluiting krijgen voor volgend
competitieseizoen.
Lid 3. Wanneer een wedstrijd in de laatste 4 weken niet gespeeld kan worden door een team,
moeten de teams proberen een nieuwe speeldatum af te spreken en voor deze datum
goedkeuring aanvragen bij het bestuur. Mochten de teams zelf geen datum kunnen
vinden, dan zal het bestuur in overleg met de captains van de teams een datum
bepalen.
Lid 4. Bij meer dan 9 strafpunten wordt het desbetreffende team en haar spelers uit de
competitie gehaald en uitgesloten voor deelname aan het volgende competitieseizoen.

Controle registratiekaarten
Artikel 7.
Lid 1. Controle van de teampas kan geschieden door controleurs, te weten:
a)
het bestuur;
b)
de door het bestuur daartoe speciaal aangewezen personen;
c)
de captain van het team waartegen gespeeld wordt.
Controleurs moeten zich als zodanig kunnen legitimeren.

Materiële bepalingen
Artikel 8.
Lid 1. Het dartsbord moet voldoen aan de volgende eisen:
a)
in goede staat, zonder beschadigingen;
b)
volkomen vlak;
c)
de draden moeten goed zichtbaar zijn;
d)
de nummering aanwezig en op de juiste wijze aangegeven;
e)
de dubbele twintig moet rood zijn.
f)
de dubbele bull moet rood zijn
Lid 2. De roos van het dartsbord moet zich op een hoogte van 1.73 meter (+ of - één cm)
bevinden, verticaal gerekend ten opzichte van de werplijn.
Lid 3. De dartbaan moet voldoen aan de volgende eisen:
a)
De achterkant van de werplijn moet zich op 2.37 meter bevinden, horizontaal
gerekend ten opzichte van de voorkant van het dartsbord. De werpafstand begint
achter de werplijn.
b)
De werplijn moet verplicht worden aangegeven door een drempel (oche).
c)
De hoogte van de in lid 3b bedoelde drempel bedraagt tussen 3.5 en 6
centimeter. De lengte bedraagt minimaal 60 centimeter.
Lid 4. Overige eisen aan de dartbaan zijn:
a)
De spelers moeten tijdens de partij op de hoogte zijn van de score. Deze wordt
aangetekend op een scorebord voor de in lid 2 vermelde werplijn. Dit scorebord
moet bij voorkeur naast het dartsbord zijn opgehangen.
b)
Rondom de hartlijn moet een vrije ruimte van minimaal een meter zijn.
Lid 5. Het dartsbord moet zijn voorzien van een goede verlichting. Deze verlichting moet
voldoen aan de volgende waarden uit de onderstaande tabel:
Lux metingen: Minimaal 550 lux en maximaal 1200 lux
Bovendien moeten de spots aan weerszijden op gelijke afstand van de hartlijn worden
aangebracht. Daar, waar van bovengenoemde normen afgeweken wordt, dient dit te
gebeuren in overleg met de door het bestuur aan te wijzen functionaris.
Indien er gebruik wordt gemaakt van zogenaamde ‘surround verlichting’ dan dient de
gemeten lichtsterkte op de trippel 20, trippel 16 en trippel 15 minimaal 300 lux te zijn.
Daarnaast dient de verticale afstand van de Bull tot de rand van de surround minstens
30 centimeter te zijn bij een diepte van 9,5cm of kleiner. Elke 0,5 cm diepte extra geeft
een stijging van 1 cm betreffende de minimale verticale afstand van de Bull tot de rand
van de surround.

Darts
Artikel 9.
Lid 1. Elk soort darts kan worden gebruikt, voor zover hun lengte niet meer is dan 30.5 cm en
hun gewicht niet meer is dan 50 gram.

Datum en tijd
Artikel 10.
Lid 1. De competitie week loopt vanaf maandag tot en met zondag daaropvolgend. Met
speeldagen zie artikel 2 lid 3e.
Lid 2. Wedstrijden vinden plaats op de dag waarop de wedstrijd is uitgeschreven.
Indien door het KNMI een weersalarm wordt afgegeven en het daardoor onmogelijk is
een wedstrijd op de geplande speelavond te spelen, dient deze wedstrijd in onderling
overleg tussen de twee betrokken teams en de wedstrijdleiding op een nieuwe datum te
worden geplant.
Lid 3. Uitslagen dienen uiterlijk op de zondag na de speeldatum bevestigd te zijn door de
captains van de betrokken teams. Bij te laat bevestigen 3 strafpunten.
Lid 4. De aanvang van de competitiewedstrijd is tussen 20:00 en 20:30 uur, of zoveel eerder
als de plaatselijke omstandigheden dit vereisen.
Lid 5. Het desbetreffende wedstrijd dartbord moet minimaal een half uur voor de aanvang van
de wedstrijd voor het inwerpen beschikbaar zijn. Het bezoekende team moet in de
gelegenheid worden gesteld minimaal een kwartier op dit wedstrijdbord in te werpen.

Uitgestelde wedstrijden
Artikel 11.
Lid 1. Het uitstellen van wedstrijden is niet mogelijk, anders dan in de gevallen bedoeld onder
artikel 10, lid 2.

Afwezig
Artikel 12.
Lid 1. Een wedstrijd begint uiterlijk om 20:30 uur. Wanneer de tegenstander niet met minimaal
3 spelers op dit tijdstip aanwezig is, kan de wedstrijd geclaimd worden. Dat wil zeggen
dat het niet aanwezige team verliest met 9-0 plus 3 strafpunten. Er is één uitzondering
op bovengenoemde regel. Mocht een team bemerken dat men later dan 20:30 uur zal
arriveren, dan zal men onderweg telefonisch contact moeten opnemen met de captain
van het andere team en de wedstrijdleiding van het bestuur. In dat geval dient er
gewacht te worden tot uiterlijk 21:00 uur. Wanneer het team na 21:00 uur arriveert, is het
andere team gerechtigd de partij te claimen, dat wil zeggen het team dat te laat is
verliest met 9-0 plus 3 strafpunten. Indien een team zich wenst te beroepen op
overmacht, dient men zich te wenden tot het Wedstrijdleiding. Een competitiewedstrijd
dient uiterlijk om 18.00 op de competitie avond afgezegd te worden bij de Captain van de
tegenpartij en bij de wedstrijdleiding. Als deze tijd wordt overschreden kan een wedstrijd
geclaimd worden met alle gevolgen van dien.
Lid 2. Een wedstrijd kan worden aangevangen met een onvolledig team van 3 spelers. De
ontbrekende speler(s) moet(en) echter tijdig aankomen om een wedstrijdverloop zonder
onderbrekingen mogelijk te maken.
Lid 3. Een onvolledig team kan een wedstrijd spelen. De ontbrekende speler wordt geacht al
zijn darts buiten het dartsbord te hebben geworpen. Een team moet uit tenminste drie
spelers bestaan. Wanneer beide teams slechts uit drie spelers bestaan, wordt de
ontbrekende speler van het thuisspelende team geacht de eerste individuele partij te
spelen, de ontbrekende speler van het bezoekende team de tweede individuele partij.
Lid 4. Een team dat voor een vastgestelde wedstrijd afwezig is geweest, krijgt een aftrek van 3
strafpunten.
Lid 5. Een team dat driemaal voor een vastgestelde wedstrijd afwezig is geweest, wordt door
de D.F.H.G.H. uit de competitie genomen. Dit staat los van artikel 6 lid 4.

Scheidsrechter/wedstrijdofficial
Artikel 13.
Lid 1. Het opschrijven van de score wordt uitgevoerd door één of meerdere scheidsrechters,
aangeduid na overleg door de aanvoerders.
Lid 2. Het bestuur kan neutrale scheidsrechters aanduiden.
Lid 3. Tijdens het werpen blijft de scheidsrechter onbeweeglijk staan. Hij mag geen
aanwijzingen geven.
Lid 4. Slechts op verzoek van de speler die aan de beurt is, mag de scheidsrechter mededelen
hoeveel punten gescoord zijn met één of meerdere darts, maar dient niet mede te delen
hoeveel punten er nog gescoord moeten worden.
Lid 5. De score mag pas geschreven worden, nadat de speler zijn 3 darts heeft geworpen.
Lid 6. De darts mogen pas uit het dartsbord worden genomen nadat de score is genoteerd.
Lid 7. Nadat de volgende speler zijn eerste darts heeft geworpen, is geen beroep op de score
meer mogelijk. Evenmin is op de behaalde score beroep mogelijk nadat de darts uit het
dartsbord zijn verwijderd.
Lid 8. De scheidsrechter let op het correct houden van de werpafstand. Indien een speler zich
na een waarschuwing niet aan de officiële werpafstand houdt, kan de scheidsrechter de
worp ongeldig verklaren. Deze worp mag niet worden overgespeeld. Hierop is geen
beroep mogelijk.
Lid 9. Het is spelers en scheidsrechters niet toegestaan in de directe nabijheid van de dartbaan
te roken. Een team mag weigeren een wedstrijd te spelen in een locatie waar in de
directe nabijheid van de dartbaan gerookt wordt.
Lid 10. Het thuisspelende team draagt verantwoordelijkheid voor het thuispubliek en het uit
spelende team draagt verantwoordelijkheid voor haar meegekomen supporters.
Lid 11. Wanneer een speler of team zich niet aan de in artikel 13 omschreven regels houdt,
dient het team waartegen zij spelen de wedstrijd tijdelijk stil te leggen, om dit vervolgens
aan te geven bij de tegenstander. Word hier geen gehoor aan gegeven, dan dient er een
klacht te worden ingediend bij de wedstrijdleiding. De wedstrijd kan door het benadeelde
team worden gestaakt. Er dient in dit geval direct contact te worden gezocht met de
wedstrijdleiding.

Competitiewedstrijd
Artikel 14.
Lid 1. Een wedstrijd bestaat uit een aantal partijen, te weten:
a)
ERE DIVISIE:
Round Robin:1X 501 (open in dubbel uit) b. o. 9
Singel: 4 X 501 (open in dubbel uit) b. o. 5
Koppels: 4 X 501 (open in dubbel uit) b. o. 5
b)
EERSTE DIVISIE:
Singel: 4 X 501 (open in dubbel uit) b. o. 5
Koppels: 4 X 501 (open in dubbel uit) b. o. 5
Teamgame: 1 X 1001 (open in dubbel uit) b. o. 1
c)
TWEEDE DIVISIE EN LAGER:
Singel: 4 X 501 (open in dubbel uit) b. o. 3
Koppels: 4 X 501 (open in dubbel uit) b. o. 3
Teamgame: 1 X 1001 (open in dubbel uit) b. o. 1
Lid 2. Bij iedere partij waarbij beste uit 1, 3, 5, etc. gespeeld wordt, begint het bezoekende
team in de eerste en alle verdere oneven partijen de eerste en eventueel volgende
oneven games. Het thuisspelende team begint in de oneven partijen de even games en
in de even partijen de oneven games.
Lid 3. Voor aanvang van de wedstrijd bepalen de aanvoerders de volgorde van de spelers
waarin zij hun individuele partijen spelen. Dit doen zij onafhankelijk van elkaar.
Lid 4. Wanneer er met koppels gespeeld wordt, bij de speltypen genoemd onder lid 1, speelt
elk koppel van het thuisspelende team tegen elk koppel van het bezoekende team.
1 tegen 1 - 2 tegen1 - 2 tegen2 - 1 tegen2.
Lid 5. Bij het spelen met het team game mag de aanvoerder, voor aanvang van de partij, de
volgorde van zijn spelers veranderen. Deze nieuwe volgorde wordt op het scorebord
opgeschreven.
Lid 6. Alle partijen eindigen met een dubbel, wanneer met het werpen van een dubbel precies
0 is bereikt is de leg gewonnen. Is het aantal gescoorde punten hoger dan nodig om de
game te eindigen, of houdt men 1 punt over, dan blijft het aantal punten op het
scorebord ongewijzigd.
Lid 7. Voor elke gewonnen partij ontvangt het team één wedstrijdpunt.

Wedstrijdformulieren
Artikel 15.
Lid 1. Alleen de door de D.F.H.G.H uit te geven wedstrijdformulieren zijn geldig.
Lid 2. Beide aanvoerders moeten voor aanvang van de wedstrijd de namen en
registratienummers van de afzonderlijke spelers evenals de teamnaam en speelweek op
beide wedstrijdformulieren invullen.
Lid 3. Aan het eind van de wedstrijd wordt de uitslag op de wedstrijdformulieren ingevuld en
voorzien van de handtekening van de beide aanvoerders.
Lid 4. De door het bestuur aangewezen, onafhankelijke scheidsrechter, indien aanwezig, dient
eveneens zijn handtekening op de wedstrijdformulieren te zetten.
Lid 5. Op het wedstrijdformulier kunnen op- en aanmerkingen van ter zake doende aard
vermeld worden, zoals 180 score, hoogste finish en op- en aanmerkingen aangaande de
bepalingen in artikel 8.
Lid 6. Het wedstrijdformulier dient door de captain, reservecaptain of een lid dat in kan loggen
via de website van de DFHGH ingevoerd te worden. De papieren wedstrijdformulieren
dienen gedurende het seizoen door de captain te worden bewaard. Is het
wedstrijdformulier (wat bij opvraag opgestuurd dient te worden) niet leesbaar en/of
onvolledig ingevuld, dan loopt het betreffende team het risico nul punten te krijgen.

Kampioen, Promoveren en Degraderen
Artikel 16.
Lid 1. Het team dat in zijn divisie het hoogste aantal wedstrijdpunten heeft behaald, is
kampioen van die divisie.
Lid 2. Indien in een competitie twee teams het hoogste aantal wedstrijdenpunten hebben
behaald, wordt er eerst gekeken naar:
a)
Onderlinge resultaat
b)
Meest gewonnen partijen
c)
eredivisie meest gewonnen Round Robin lagere divisies meest gewonnen
teamgames
Pas wanneer hier geen uitkomst uitkomt wordt er een beslissingswedstrijd gespeeld.
Een beslissingswedstrijd wordt gespeeld op een door het bestuur aan te wijzen locatie.
Speeldag van deze beslissingswedstrijd is de donderdag in de daarvoor in het
speelschema opgenomen speelweek. Het team dat in deze beslissingswedstrijd de
meeste wedstrijdpunten behaalt, is de winnaar van de competitie.
Lid 3. Indien in een competitie meer dan twee teams het hoogste aantal wedstrijdpunten
hebben, geld eerst artikel 16 lid 2.
Pas wanneer hier geen uitkomst uitkomt wordt er een halve beslissing competitie
gespeeld op een door het bestuur aan te wijzen locatie. Speeldagen voor de halve
beslissing competitie zijn de dinsdag, woensdag en vrijdag in de daarvoor in het
wedstrijdschema opgenomen speelweek. Het team dat in deze beslissing competitie de
meeste wedstrijdpunten behaalt, is de winnaar van de competitie geld eerst artikel 16 lid
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Lid 4. Indien aan het einde van een competitie twee teams een zelfde aantal wedstrijdpunten
hebben behaald en daardoor zouden moeten degraderen,
Wordt er eerst gekeken naar:
a)
Onderlinge resultaat
b)
Meest gewonnen partijen
c)
eredivisie meest gewonnen Round Robin lagere divisies meest gewonnen
teamgames
Pas wanneer hier geen uitkomst uitkomt wordt er een beslissingswedstrijd gespeeld op
een door het bestuur te bepalen locatie. Speeldag van deze beslissingswedstrijd is de
donderdag in de daarvoor in het wedstrijdschema opgenomen speelweek. Het team dat
in de beslissingswedstrijd de minste wedstrijdpunten behaalt degradeert.
Lid 5. Indien aan het einde van een competitie meer dan twee teams een zelfde aantal
wedstrijdpunten hebben en daardoor zouden moeten degraderen, geld eerst artikel 16
lid 4. Pas wanneer hier geen uitkomst uitkomt wordt er een halve beslissing competitie
gespeeld op een door het bestuur aan te wijzen locatie. Speeldagen voor deze halve
beslissing competitie worden in overleg tussen de teamcaptains en het bestuur
vastgesteld. Het team dat in deze beslissing competitie de minste wedstrijdpunten
behaalt, degradeert.
Lid 6. Wanneer een team zich tijdens de competitie terug trekt blijven de degradaties die voor
dat jaar gelden, hetzelfde. (Bijv. Eredivisie. 2 Teams degraderen, het teruggetrokken
team + 1 team dat nog deelneemt aan de competitie).
Lid 7. Wanneer een team de competitie heeft afgemaakt maar zich niet opnieuw zal inschrijven
dan zal er uit de divisie die eronder zit één of meerdere team(s)versterkt promoveren.
Lid 8. De wedstrijdcommissie heeft het recht om aan het begin van het seizoen versterkte
promotie/degradatie regeling aan te passen. Dit ter verbetering van het indelen van de
divisies. (Bij het niet opnieuw inschrijven van teams) Word er versterkte
promotie/degradatie gehanteerd.

Banencontrole
Artikel 17.
Lid 1. Het bestuur wijst een functionaris aan, welke bevoegd is de voor competitie aangeboden
dartsbanen te controleren, conform de reglementen opgenomen onder artikel 8.
Lid 2. Alle banen zullen een keuring ondergaan door de daarvoor aangewezen functionaris.
Lid 3. Bij afkeuring van één of meerdere banen, zal de functionaris schriftelijk de reden van
afkeuring te kennen geven.
Lid 4. De uitvoering van de veranderingen zal binnen maximaal veertien dagen moeten
geschieden, waarna herkeuring plaatsvindt.
Lid 5. Wordt de betreffende baan wederom afgekeurd, dan mag deze niet meer voor
competitiedoeleinden worden gebruikt. Men moet dan uitwijken naar een goedgekeurde
baan binnen de eigen of een andere locatie.
Lid 6. In uitzonderlijke gevallen kan de functionaris besluiten een afgekeurde baan bij het
bestuur ter goedkeuring aan te bieden. Hier gaat het dan om een uitdrukkelijke
dispensatie, verleend door het bestuur. Ook hiervan zal de functionaris schriftelijk bericht
geven.
Lid 7. Tussentijdse her controle van één of meerdere banen gedurende het seizoen behoren
tot de taken van de functionaris.
Lid 8. In beroep gaan tegen een afkeuring kan alleen schriftelijk bij het bestuur, en wel binnen
veertien dagen na keuring. Tijdens deze beroepsprocedure zijn bovenstaande regels
volledig van kracht (m.n. 4 en 5).

Strafbepalingen
Artikel 18.
Lid 1. De secretaris bewaart een afschrift van elke uitspraak gedurende vijf jaar.

Slotbepalingen
Artikel 19.
Lid 1. In alle gevallen waarin deze artikelen niet voorzien, beslist het bestuur.

D.F.H.G.H.
Beker reglement

Bekercompetitie
Artikel 1
Lid 1. Ieder jaar organiseert de DFHGH een bekercompetitie, met een finaledag (halve en
finale winnaars- en herkansingsronde).
Aan deze competitie nemen uitsluitend bij de DFHGH geregistreerde teams deel. Elk
team heeft de keuze bij inschrijving competitie voor deelname bekercompetitie en gaat
akkoord met de voorwaarde van beker reglement en wedstrijdreglement.
Lid 2. De wedstrijden in elke ronde worden bepaald door loting, welke geschiedt door de
wedstrijdleiding, in aanwezigheid van minimaal één (andere) bij de DFHGH
geregistreerde speler.
Lid 3. De voorronde wedstrijdformulier wordt bij mappen dag aangeleverd door bestuur. De
winnaars- en herkansingsronde formulier is via de site www.dfhgh.nl te downloaden.
Lid 4. De wedstrijdformulieren (volledig ingevuld zoals vermeld staat in wedstrijdreglement) van
elk spelend team moeten uiterlijk op de zondag 23.59 uur van de gespeelde week op de
site www.dfhgh.nl digitaal zijn ingevuld en of bevestigd zijn
Lid 5. Gespeeld wordt volgens het knock-out systeem.
De verliezers van de voorronde worden automatisch geplaatst voor de
herkansingsronde. Ook teams die, na een bye in de voorronde, verliezen in de tweede
ronde worden automatisch in herkansingsronde geplaatst.
Lid 6. Speltype:
a)
Voorronde: singel best of 3 501singels, best of 3 501koppels, best of 1 teamgame
1001.
b)
Winnaarsronde: ronde best of 5 501 singels, best of 5 501 koppels, best of 3
teamgame 1001.
c)
Herkansingsronde: ronde best of 3 501 singels, best of 3 501 koppels, best of 1
teamgame 1001.
Lid 7. Strafbepaling van fraude en te laat inleveren uitslag zal de strafpunten van
wedstrijdreglement van de competitie gehanteerd worden en in de lopende competitie
toegepast.
Lid 8. Dat wanneer een team zonder gegronde reden niet is komen opdagen op de
vastgestelde datum voor de bekerwedstrijd en hier de captain van de tegen partij en de
bekerleiding niet van op de hoogte heeft gebracht. Zal het team wat in gebreke is
gebleven niet meer mee geloot worden in de verdere winnaar- en of herkansingsronde
van de Bekercompetitie en is uitgesloten voor het bekerseizoen van het volgend
seizoen. Tegen deze maatregel is geen verweer mogelijk.
Lid 9. Voorts geldt het wedstrijdreglement van de DFHGH, voor zover in de bovenstaande
artikelen hiervan niet wordt afgeweken.

D.F.H.G.H.
Bijlage 1: Round Robin

Uitleg speltype Round Robin
Algemenen regels:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Speltype 501 b. o. 1
Speler 1, 2, 3, 4 (thuis team) speler A, B, C, D (uit team)
Het eerste team dat als eerste 5 legs pakt wint het wedstrijd punt.
Bij 4-4 stand kiest de Captain van beide teams 1 van de spelers die de laatste leg gooien
voor het punt.
Bij de eerste 4 partijen mogen de spelers maximaal 9 pijlen ingooien
Bij de laatste 5 partijen mogen de spelers maximaal 3 pijlen ingooien
Na de Round Robin mogen de singles random ingevuld worden, de singles staan los van de
Round Robin.

Voorbeelden ingevulde wedstrijdformulier Round Robin:

