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COMPETITIE
Artikel 1.
1.1

In de periode van september tot juli van het daaropvolgende jaar wordt een competitie
georganiseerd, hierna te noemen de officiële competitie.

1.2

Wanneer de bond andere competities organiseert dan de officiële, zal dit worden
medegedeeld aan de leden.

1.3

De bond zal dan tevens mededelen in hoeverre de regels van de niet- officiële
competitie zullen afwijken van de regels van de officiële competitie.

Artikel 2.
2.1

Alle hiernavolgende artikelen hebben betrekking op de officiële competitie.
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ORGANISATIE VAN DE OFFICIËLE COMPETITIE
Artikel 3.
3.1

De officiële competitie van de Darts Organisatie Limburg zal in verschillende regio’s
plaatsvinden en kent een onderverdeling in een of meerdere divisies.
Deze divisies zijn onderverdeeld in:
(a).
een of meerdere ere-divisies
(b).
een of meerdere overgangs klasse
(c).
een of meerdere 1e divisies
(d).
een of meerdere 2e divisies
(e).
een of meerdere 3e divisies
(f).
een of meerdere 4e divisies of lagere divisies

3.2

Het streven van de Darts Organisatie Limburg is een competitie op ere-divisie niveau
te organiseren met teams uit de diverse regio’s, de andere divisies spelen een
competitie in hun eigen regio.

3.3

Elke divisie moet tenminste 8 teams en mag ten hoogste 12 teams bevatten.

3.4

Elk team zal er naar streven een zo hoog mogelijke plaats in de eind-rangschikking in
te nemen. Tevens is elk team verplicht zich aan de promotie- en/of degradatieregeling
te onderwerpen.

3.5

Alle teams die aan de officiële competitie deelnemen, zijn verplicht om aan de
bekercompetitie deel te nemen.

3.6

De Darts Organisatie Limburg stelt het wedstrijdschema vast, verzamelt de uitslagen
van alle wedstrijden en maakt de rangschikking van elke divisie. Publicaties van deze
rangschikkingen dienen regelmatig te geschieden.
Dit geschied door middel van het regelmatig bijwerken en updaten van de website,
deze is : www.dartorganisatielimburg.nl
Tevens kunnen diverse items per post worden toegestuurd.
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DEELNAME AAN DE OFFICIËLE COMPETITIE
Artikel 4.
4.1

Deelname aan de officiële competitie is uitsluitend mogelijk voor teams van minimaal
4 geregistreerde spelers. Er is geen maximum. Er geldt een minimum leeftijd van 14
jaar voor de spelers, waarbij spelers tot 16 jaar schriftelijke toestemming van de
ouder(s) om te mogen spelen, aan het bestuur dienen te overleggen. De teamcaptain of
reserve teamcaptain neemt in dit geval de verantwoordelijkheid voor deze speler.

4.2

Uit hun midden wijzen de voor een team geregistreerde spelers, een captain en een
reservecaptain aan, welk geacht wordt aan de uit de competitie voortvloeiende
verplichtingen van het team, te voldoen.

VOORWAARDEN
Artikel 5.
5.1

Het bestuur kan aan de inschrijving voorwaarden verbinden, in het bijzonder voor wat
de naam van het team betreft.

5.2

Deelname aan de officiële competitie in één der regio’s is alleen mogelijk als het
dartslokaal van het betreffende team gelegen is binnen de door het bestuur aangegeven
regio.
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TEAMS
Artikel 6.
6.1

Elk teamlid moet in het bezit zijn van een door de Darts Organisatie Limburg
verstrekte registratiekaart (spelerspas), zonder welke niet gespeeld mag worden.

6.2

Elk team moet een door de Darts Organisatie Limburg verstrekte teamkaart hebben,
waarop alle teamleden vermeld staan. Zonder deze teamkaart mag er niet worden
gespeeld.

6.3

Een speler die geregistreerd is voor een team, mag niet voor een ander, bij de
Darts Organisatie Limburg geregistreerd, team uitkomen. Behoudens de uitzondering
genoemd in artikel 7.

6.4

In de periode van 1 juni tot en met 31 augustus is het toegestaan om van vereniging /
team te wisselen.

6.5

Tussen 1e en 2e speelhelft van de competitie is het toegestaan om van vereniging /
team te wisselen.

6.6

De overschrijving is pas van kracht als de speler zijn registratiekaart heeft ontvangen
en zijn naam is bijgewerkt op de teamkaart.

6.7

Teamwisseling van een speler aan het einde van een seizoen van een hoger naar een
lagere divisie is, behoudens de door het bestuur te verlenen dispensatie, niet toegestaan
met deze uitzondering dat men per opvolgend seizoen slechts 1 divisie lager mag
spelen. Uitgaande van de promotie/degradatie regeling op het einde van het
voorgaande seizoen. Spelers dienen hier zelf rekening mee te houden en zijn hier zelf
voor verantwoordelijk, indien blijkt dat de speler niet gerechtigd is om in deze divisie
te spelen word hij/zij onmiddellijk geschorst voor de rest van het lopende seizoen.

6.8

Per team mag per opvolgend seizoen slechts 1 speler uit een hogere divisie worden
ingeschreven in een lagere divisie. Promotie- en degradatieregeling van het
voorgaande seizoen zijn hierop van toepassing.
Spelers zijn zelf verantwoordelijk voor naleven van deze regel, indien blijkt dat er
meerdere spelers uit een hogere divisie zijn ingeschreven dan worden deze
onmiddellijk uit het team geschreven, te beginnen met de laatste inschrijving.

6.9

De samenstelling van de divisies wordt vastgesteld door de Darts Organisatie Limburg
die hierbij, voor zover als mogelijk rekening, dient te houden met de bestaande
promotie- en degradatieregeling. De Darts Organisatie Limburg is gerechtigd een
aangemeld team op vermoedelijke sterkte in te delen.

6.10

Indien de meerderheid van spelers van een bepaald team door bepaalde
omstandigheden niet meer in het lokaal kan, mag of wil gooien, biedt zich de
mogelijkheid om in een ander lokaal onder andere naam de competitie voort te zetten,
in het lopende seizoen in de op het begin van het seizoen ingedeelde divisie.
De rechten en plichten gaan over naar het vertrekkende team.
Deze regel geldt tevens ook bij inschrijving voor het opvolgende seizoen.
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INVALLERS UIT ANDERE TEAMS
Artikel 7.
7.1

Een team mag drie maal per seizoen een willekeurige speler die uitkomt in een lagere
divisie laten invallen. Voorwaarde is wel dat dit team deel uitmaakt van dezelfde
vereniging en de dezelfde naam draagt als het team waarvoor men reeds uitkomt. Het
invallen van een speler die in een hogere divisie of in dezelfde divisie speelt is ten
strengste verboden.
Een speler uit een lagere divisie mag pas ingezet worden als het team niet voltallig is,
dus uit maar 3 spelers bestaat, bij minder dan 3 spelers mag de wedstrijd niet worden
gespeeld.
Zie artikel 4.1

7.2

Verwijzende naar 7.1 kunnen we aanvullen dat indien men gebruik maakt van deze
uitzonderingsregel, dit slechts is toegestaan voor maximaal één speler per wedstrijd.
Een speler die voor de derde maal in een seizoen voor steeds hetzelfde team uitkomt
wordt geacht vanaf dat moment in het hoger spelend team te spelen en mag niet meer
uitkomen voor het team waar hij oorspronkelijk bij was ingedeeld.

INVALLERS EIGEN TEAM
Artikel 8.
8.1

Een team mag in een door de Darts Organisatie Limburg vastgestelde wedstrijd
gebruik maken van invallers, welke geregistreerd moeten zijn voor dat team.

8.2

De invallers mogen worden ingezet voor de aanvang van welke willekeurige partij dan
ook tijdens de wedstrijd.
Eenmaal ingevuld op het wedstrijd formulier is bindend en kan niet meer gewijzigd
worden.
De gewisselde spelers mogen later in de wedstrijd weer worden ingezet.

ONGERECHTIGDE SPELERS
Artikel 9.
9.1

Indien een team dat aan een door de Darts Organisatie Limburg vastgestelde wedstrijd
heeft deelgenomen, een speler heeft opgesteld die daartoe niet gerechtigd is of was,
verliest het team de wedstrijd met 10-0 en worden 3 punten in mindering gebracht.
Tevens zal het schuldige team beboet worden met het in het Huishoudelijk Reglement
vastgestelde bedrag. Bij een herhaling van dit vergrijp volgt een onmiddellijke
schorsing voor het lopende seizoen.
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CONTROLE REGISTRATIEKAARTEN
Artikel 10.
10.1

De captains / res.captains van beide teams zijn verplicht om de registratiekaarten
evenals de teamkaart van hun tegenstanders voor aanvang van de wedstrijd te
controleren op juistheid.

10.2

Verder kan controle van de registratiekaarten (spelerspassen) en de teamkaart
gebeuren door:
(a). controleurs, welke zijn aangesteld door de Darts Organisatie Limburg
(b). de bestuurleden.
De controleurs en de bestuursleden dienen zich als zodanig kenbaar te maken en te
legitimeren.
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MATERIËLE BEPALINGEN
Artikel 11.
11.1

Het dartsbord moet aan de volgende eisen voldoen:
(a).
Het moet in goede staat zijn zonder beschadigingen;
(b).
Het moet volkomen vlak zijn;
(c).
De draden moeten goed zichtbaar zijn;
(d).
De nummering moet aanwezig zijn en op de juiste wijze aangegeven;
(e).
De dubbel 20 moet rood van kleur zijn;
(f).
Er moet minimaal aan weerszijden van het bord een vrije ruimte zijn van
minimaal 50 cm.
(g).
Er moet gespeeld worden op het door de Darts Organisatie Limburg bepaald
wedstrijdbord welk voor de inschrijving voor het nieuwe seizoen bekend word
gemaakt.

11.2

De roos van het dartsbord moet zich op een hoogte van 173 cm (+/- 1cm), verticaal
gerekend ten opzichte van de werpvloer.

11.3

De achterkant van de werplijn moet zich op 237 cm bevinden, horizontaal gerekend
vanaf de voorkant van het dartsbord. Tevens geldt een diagonale lijn van 293 cm,
gemeten vanaf de roos tot aan de werplijn. De werpafstand begint achter de werplijn.
De werplijn wordt duidelijk aangegeven door een oche (drempel). De hoogte van de
oche is minimaal 38 mm en de lengte minimaal 61 cm.

11.4

Tijdens het werpen van de darts mag niet op of over de drempel gestapt worden. In het
geval van een links of rechts staande speler mag slechts gegooid worden vanaf een
denkbeeldig doorgetrokken achterzijde van de drempel.

11.5

Een speler die een fout maakt ten opzichte van de afstand of drempel, kan alleen door
de schrijver / scheidsrechter gewaarschuwd worden. Deze moet hierop geattendeerd
worden door de teamcaptain / res.captain van één van de teams. Bij herhaling is de
schrijver / scheidsrechter gerechtigd de totale beurt (3 darts) ongeldig te verklaren.
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11.6

Een dartsbord dient voldoende verlicht te zijn door middel van minimaal 2 spots
volgens onderstaande tabel:
A
75-100
100-125
125-150
150-175
175-200
200-250
A:
B:
C:
D:

B
40-50
50-60
60-70
70-80
80-90
90-100

C
75
75
75
100
100
150

D
30-40
30-40
40-50
40-50
50-60
50-60

Afstand voorkant dartsbord tot spots in cm.
Hoogte van de spots ten opzicht van de roos in cm.
Vermogen van de spots in Watt.
Onderlinge afstand tussen de spots in cm.

De spots dienen te zijn aangebracht op gelijke afstand van de roos.
De verlichting moet dusdanig uitgevoerd zijn dat de lichtbron geen verblindende
werking heeft op de spelers en/of schrijver / scheidsrechter. Indien de baan verlicht is
door een andere lichtbron en dit op een zodanige manier dat er geen schaduw ontstaat
en niet in strijd is met de voorgenoemde punten, kan het bestuur dispensatie verlenen
voor de goedkeuring van de baan.
11.7

Als een lichtbron door welke oorzaak dan ook tijdens de werpbeurt dooft, valt, of van
hoogte veranderd, mag de worp ongeldig worden verklaard door de schrijver /
scheidsrechter. De speler mag dan zijn beurt (3 darts) in zijn totaal overspelen.

11.8

Tevens is het toegestaan, mits voldoende verlichting, Tl-armatuur of halogeenspots te
gebruiken. Vermogen en verlichting dienen zodanig te zijn dat aan bovenstaande
criteria word voldaan.

11.9

De afstand tussen twee speelbanen moet zodanig zijn dat de schrijvers en/of spelers
van de ene baan niet gehinderd worden door de schrijvers en/of spelers van de andere
baan.

11.10 Rondom de speler moet een vrije ruimte zijn van minimaal 100 cm.

REGLEMENT VAN COMPETITIE

IX

Artikel 12.
12.1

De spelers moeten tijdens de partij op de hoogte zijn van de score. Deze wordt
aangetekend op een scorebord wat links of rechts naast het dartsbord is opgehangen op
ooghoogte.
Zowel de gescoorde punten als de overgebleven punten moeten opgeschreven worden,
zodat men altijd kan controleren of er de juiste score staat.

12.2

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

12.3

Alle verzoeken om de puntentelling te controleren en/of te veranderen dienen plaats te
vinden voordat de speler zijn volgende beurt aanvangt.

12.4

Elke soort darts kan worden gebruikt, voor zover hun lengte niet meer is dan 30.5 cm
en hun gewicht niet meer bedraagt dan 50 gram.

Artikel 13.
13.1

Een speler of een team heeft het recht om te protesteren tegen de wedstrijdbaan
wanneer deze niet aan de reglementen voldoet. Een dergelijk protest kan alleen
geschieden door dit op het wedstrijdformulier te vermelden, WEDSTRIJD ONDER
PROTEST GESPEELD, met uitaard de vermelding van de aard van het protest.
Het wedstrijdformulier dient te worden getekend door alle protesterende teamleden.
De wedstrijd dient wel gespeeld te worden. De Darts Organisatie Limburg zal achteraf
de klachten behandelen, en eventuele maatregelen nemen.
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SPEELDAGEN COMPETITIE
Artikel 14.
14.1

De competitiedagen zijn per divisie verschillend:
Ere-divisie:
Overgangsklasse Heerlen-Sittard:
Overgangsklasse Maastricht:
1e divisie regio Heerlen-Sittard:
1e divisie regio Maastricht:
2e divisie regio Heerlen-Sittard:
2e divisie regio Maastricht:
3e divisie regio Heerlen-Sittard:
3e divisie regio Maastricht:
4e divisie regio Heerlen-Sittard:
4e divisie regio Maastricht:

donderdag
donderdag
donderdag
donderdag
donderdag
dinsdag
dinsdag
maandag
maandag
maandag
maandag

Een team kan dispensatie verkrijgen vanwege de sluitingsdag van hun speellocatie op
de desbetreffende competitie thuis speeldag.
De uitwedstrijden blijven wel op de voorgeschreven competitie speeldag.
14.2

De aanvang van een competitiewedstrijd is tussen 20.00 uur en 20.30 uur, indien men
door omstandigheden deze tijd niet haalt dient men contact op te nemen met het
bestuur en met de desbetreffende tegenstander.

14.3

Indien een speler, genoteerd op het wedstrijd formulier van een team, niet op de
gestelde aanvangstijd, zie punt 14.2, aanwezig kan zijn, dient hij of zij aanwezig te
zijn voor aanvang van zijn of haar wedstrijd. Zoniet wordt deze wedstrijd beschouwd
als verloren.
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WEDSTRIJDFORMULIER
Artikel 15.
15.1

Alleen door Darts Organisatie Limburg uitgegeven wedstrijdformulieren zijn geldig.

15.2

Voor aanvang van de wedstrijd vullen beide captains hun wedstrijdformulieren
onafhankelijk van elkaar in en bepalen zodanig de volgorde van de spelers. Men dient
altijd de het eerste blok volledig in te vullen (4 enkel partijen).
Ook moeten de reserve spelers vooraf worden ingevuld.
Vanaf de dubbels mag men per partij invullen.

15.3

De volgorde van spelers reeds vermeld op het wedstrijdformulier mag niet worden
veranderd.
Zodra de wedstrijd begonnen is mag men geen reserve spelers meer toevoegen.

15.4

Aan het einde van wedstrijd wordt het wedstrijdformulier gecontroleerd en
ondertekenen beide captains / res. captains het formulier. De wedstrijdformulieren
dienen volledig te zijn ingevuld.Wordt hieraan geen gevolg gegeven treedt
boeteregeling in werking (zie Huishoudelijk Reglement).

15.5

Beide formulieren van gespeelde wedstrijden dienen uiterlijk op zaterdag, in de
vastgestelde wedstrijdweek, in het bezit te zijn van het secretariaat van de Darts
Organisatie Limburg. Wordt hieraan geen gevolg gegeven treedt boeteregeling in
werking (zie Huishoudelijk Reglement)

15.6

Op het wedstrijdformulier kunnen op- en/of aanmerkingen vermeld worden, zoals;
hoogste score (180), hoogste finish en op- of aanmerkingen aangaande de bepalingen
in artikel 11 t/m 13. Hoogste score (180) en hoogste finish moeten op beide
formulieren vermeld worden anders worden ze niet in de betreffende lijsten van het
seizoen meegenomen.
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WEDSTRIJDEN COMPETITIE
Artikel 16.
16.1

In de afzonderlijke divisies worden verschillende spelsystemen gehanteerd:

Ere-divisie:

4 enkel partijen 501 double out b.o. 7
2 dubbel partijen 701 double out b.o. 5
4 enkel partijen 501 double out b.o. 7

Overgangsklasse:

4 enkel partijen 501 double out b.o. 7
2 dubbel partijen 701 double out b.o. 5
4 enkel partijen 501 double out b.o. 7

1e divisie:

4 enkel partijen 501 double out b.o. 5
2 dubbel partijen 701 double out b.o. 5
4 enkel partijen 501 double out b.o. 5

.
2e divisie:

4 enkel partijen 501 double out b.o. 5
2 dubbel partijen tac-tics
b.o. 3
4 enkel partijen 501 double out b.o. 5

3e divisie:

4 enkel partijen 501 double out b.o. 3
2 dubbel partijen tac-tics
b.o. 3
4 enkel partijen 501 double out b.o. 3

4e divisie:

4 enkel partijen 501 double out b.o. 3
2 dubbel partijen tac-tics
b.o. 3
4 enkel partijen 501 double out b.o. 3

Bekercompetitie:

4 enkel partijen 501 double out b.o. 3/5/7
2 dubbel partijen tac-tics
b.o. 3/5
4 enkel partijen 501 double out b.o. 3/5/7
Bij gelijk stand teamleg 1001 double out b.o.1

De spelmodus tijdens de beker competitie, beste van 3/5/7, word bepaald door het team welk
uitkomt in de laagste divisie, dit geld voor zowel de hoofdronde als de verliezerronde.
16.2

Alle partijen (501, 701, 1001) hebben een ‘open’ start en eindigen met een ‘dubbel’.

16.3

Het thuis spelende team schrijft en begint alle oneven partijen (zie wedstrijd formulier
grijs gearceerd vakken).
Het uit spelende team schrijft en begint alle even partijen (zie wedstrijd formulier niet
gearceerde vakken).
Uitzondering op deze regel is de teamleg in beker competitie, indien er een beslissende
teamleg moet worden gespeeld dan word er voor aanvang van deze partij voor de bull
gegooid wie deze teamleg mag beginnen.
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16.4

Komt het tot een gelijk stand ( 1-1,2-2 of 3-3 afhankelijk van de spelmodus per
divisie) dan wordt er voor aanvang van de laatste leg op de bull gegooid, die het
kortste bij of in de bull gooit, begint de laatste leg.
De speler die de eerste leg is begonnen gooit dan ook als eerste voor de bull.

16.5

Een speler mag maximaal maar één dubbel partij spelen.

16.6

Het bezoekende team moet te allen tijde, mits tijdig gearriveerd, de gelegenheid
hebben om 15 minuten op de wedstrijdbaan in te kunnen gooien. In de wedstrijd zelf is
het toegestaan om per partij maximaal 9 oefendarts te gooien.

16.7

De pauze tussen de onderlinge partijen mag ten hoogste 5 minuten bedragen.
Uiterlijk na deze 5 minuten moeten de spelers en de schrijver starten met de volgende
partij.

WEDSTRIJDEN BEKERCOMPETITIE
16.8

De loting is doorslaggevend voor het bepalen van het thuisteam.

16.9

De bekerloting dient altijd openbaar plaats te vinden.

16.10 De eerste ronde van de beker is bepalend of men in A- of B- ronde speelt. Bij winst
speelt men A-ronde bij verlies B-ronde. Uitzondering op deze regel zijn de teams van
de eredivisie en de overgangs klasse, bij verlies in de eerste ronde zijn ze
uitgeschakeld voor de bekercompetitie.
16.11 Bekercompetitie wordt volgens het Knock-out systeem gespeeld, dat wil zeggen bij
verlies is men uitgeschakeld voor de bekercompetitie behoudens artikel 16.10

OMZETTEN VAN WEDSTRIJDEN
16.12 Het omzetten van een wedstrijd kan alleen geschieden in onderling overleg en de
wedstrijd dient zo snel als mogelijk gespeeld te worden. Tevens dienen beide captains
/ res. captains de nieuwe speeldatum door te geven aan de wedstrijdleiding.
16.13 Wanneer beide teams niet overeenkomen om de wedstrijd zo snel mogelijk te spelen,
wordt de wedstrijd uitgesteld naar de uitvalsweek.
Komt er geen akkoord dan zal het bestuur de speeldag bepalen die bindend is.
16.14 Onderlinge afspraken die voor, tijdens of na een wedstrijd i.v.m de wedstrijd gemaakt
worden die niet met het reglement overeen komen geschieden op eigen
verantwoording. Bij conflicten hanteert het bestuur of klachtencommissie het
bestaande reglement.
16.15 Indien een team op de desbetreffende wedstrijddag niet kan spelen, dient dit tenminste
24 uur voor aanvang van de desbetreffende wedstrijd kenbaar te zijn gemaakt bij
zowel de tegenstander als bij het bestuur.
Indien dit niet geschied, treed boete regeling in werking.(zie huishoudelijk reglement).
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UITSLUITING
Artikel 17.
17.1

Een team dat voor de derde keer zonder overleg met de Darts Organisatie Limburg
niet is verschenen voor een wedstrijd op een door de bond vastgestelde wedstrijddag,
wordt uitgesloten van verdere deelname van de competitie. Gebeurt dit in de eerste
seizoenshelft, dan vervallen alle wedstrijdresultaten met betrekking tot dit team.
Gebeurt dit in de tweede seizoenshelft, dan blijven alleen de resultaten van de eerste
competitieronde staan. Tevens treedt boeteregeling in werking. (zie huishoudelijk
reglement).

17.2

Een team kan uitgesloten worden van deelname aan de officiële competitie door de
tuchtcommissie in samenspraak met het dagelijks bestuur.

17.3

Spelers van teams die zijn uitgesloten van de officiële competitie, mogen het lopende
seizoen niet voor een ander team of andere vereniging spelen.

17.4

Uitspelende teams die in de eerste speelhelft van de competitie niet op komen dagen,
te laat afmelden en de wedstrijd niet inhalen, verliezen tijdens de 2e speelhelft van de
competitie hun thuis speelrecht.
Dit houd dus in dat de thuiswedstrijd in de 2e speelhelft omgezet word naar een
uitwedstrijd naar het desbetreffende team.

KAMPIOENSCHAP
Artikel 18.
18.1

Het team dat in zijn divisie het hoogst aantal wedstrijdpunten heeft behaald, is de
kampioen van die divisie.

18.2

Indien in een divisie 2 of meer teams hetzelfde aantal wedstrijdpunten hebben, zullen
de gewonnen games doorslaggevend zijn voor het kampioenschap. Er is een
uitzondering, zou een team middels het toepassen van het reglement, bijvoorbeeld het
niet komen opdagen van een tegenstander, met 10-0 winnen en hierdoor kampioen
worden, kan het bestuur besluiten om een beslissingswedstrijd in te lassen.

18.3

Mochten er in een divisie 2 of meer teams zijn met evenveel punten en een gelijk
aantal gewonnen games, dan beslist het onderlinge resultaat. Bij gelijk onderling
resultaat zal er op neutraal terrein een beslissingswedstrijd plaats vinden. Zou deze
wedstrijd in 5–5 eindigen, dan word er een beslissende teamleg 1001 b.o.1 gespeeld.
Dit geldt alleen voor de plaatsen 1 t/m 3 per divisie, en voor de teams die degraderen.

18.4

Indien er in een regio meerdere gelijkwaardige divisies zijn, dan zullen de kampioenen
van deze divisies om het regiokampioenschap moeten spelen. De regiokampioenen
spelen dan wederom om het Limburgs Kampioenschap van de Darts Organisatie
Limburg.
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PROMOTIE EN DEGRADATIE
Artikel 19.
19.1.1 De promotie- en degradatieregeling word bij aanvang van de nieuwe competitie
bekend gemaakt.

STRAFBEPALINGEN
Artikel 20.
20.1

De secretaris van de Darts Organisatie Limburg bewaart een afschrift van elke
uitspraak gedurende ten minste 3 (drie) jaar.

SLOTBEPALING
Artikel 21.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet of waarin de tekst voor meerdere
uitleg vatbaar is, is de beslissing van het bestuur bindend.
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