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VOORWOORD
De Darts Regulation Authority (DRA) is een waarborgmaatschappij zonder winstoogmerk. Een van de primaire
rollen is te zorgen voor deugdelijk bestuur binnen de dartssport. Het DRA-bestuur bestaat uit vijf leden: Nigel
Mawer, Tim Ollerenshaw, Mike Titmus, Ritchie Gardner en Jake Marsh. Zij zitten niet in het bestuur als
vertegenwoordiger van een ander orgaan in de dartssport. Ze zijn individuele personen die een dwarsdoorsnee
aan meningen en ervaringen vanuit verschillende achtergronden met zich meebrengen.
Het doel van de DRA blijft het verkrijgen van erkenning als de wereldwijde regelgevende autoriteit op het gebied
van darts, met de verantwoordelijkheid voor het opstellen en toepassen van regels en voorschriften die het imago
en profiel van de dartssport binnen de professionele en amateurklassen verbeteren. Het Reglement van de DRA is
de hoeksteen hiervoor en schrijft de gedragsnormen voor die van toepassing zijn op spelers op door de DRA
goedgekeurde evenementen.
Deze herziening in 2019 van het Reglement van de DRA bevat de bijgewerkte Gedragscode en Spelregels en geeft
de veranderingen in de sport weer die sinds de eerste publicatie in 2002 hebben plaatsgevonden. Deze uitgave
komt in de plaats van alle voorgaande versies. De Code en Regels die hierin zijn opgenomen zijn momenteel van
kracht voor alle door de DRA goedgekeurde evenementen.
De DRA zal de Code en Regels blijven beoordelen en herzien en zal zo nodig wijzigingen en updates in het
Reglement aanbrengen. De website van de DRA (www.thedra.co.uk) bevat het huidige Officiële Reglement van de
DRA en wordt gebruikt om informatie met betrekking tot toekomstige wijzigingen te publiceren.
Nigel Mawer QPM
Voorzitter van de Darts Regulatory Authority
Januari 2019
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1. BEVOEGDHEID
1.1
De Regels zijn opgesteld in overeenstemming met Clausule 13 van de Statuten van de DRA (waarvan een
kopie is afgedrukt in Bijlage 2 bij dit Reglement) en zijn van toepassing op alle leden van de DRA, en op alle
Spelers en alle partijen die overeenkomen zich daaraan te houden (zoals niet-leden van de PDPA,
Managers en Agenten van Spelers).
2. DEFINITIES
2.2
Dit Handboek bevat diverse woorden en zinsneden waarvan de betekenis hieronder is vermeld:
“Aangesloten organisatie”
betekent alle organisaties die de Regels van de DRA hebben overgenomen en de DRA een
affiliatievergoeding betalen;
“Antidopingbeleid”
de regels van de DRA zijn de Britse Anti-dopingregels;
“Beroepscommissie”
de voorzitter van de Beroepscommissie wordt aangesteld door het DRA-bestuur en is verantwoordelijk
voor het leveren van leden voor de Beroepscommissie wanneer dit noodzakelijk is en voor het
behandelen van alle aspecten van eventuele beroepen;
“Weddenschap”
het inzetten van geld of enige andere vorm van financiële speculatie;
“Bye”
een niet-gespeelde Wedstrijd die resulteert in een automatische promotie voor de betreffende
individuele Speler of het betreffende Team;
“Verbonden”
een persoon is met een Speler verbonden als hij een familielid, een Agent, een Manager een andere
speler die door dezelfde Manager als de Speler wordt gemanaged, een zakenpartner of een
compagnon van de Speler is;
“DRA”
de Darts Regulatory Authority, p/a Moore Tibbits Solicitors, 34 High Street, Warwick, Warwickshire,
CV34 4BE, Verenigd Koninkrijk, een waarborgmaatschappij, nummer 4509423;
“DRA-bestuur”
het Bestuur van de DRA zoals geïnstrueerd en beschreven in de Statuten van de DRA;
“DRA-regels”
de regels en voorschriften die van tijd tot tijd door de DRA worden opgesteld in overeenstemming met
Clausule 13 van de Statuten van de DRA, met inbegrip van, doch niet uitsluitend, de regels die in dit
Officiële Reglement van de DRA zijn vermeld;
“Dartsevenement”
een Dartswedstrijd of -toernooi, georganiseerd onder de bevoegdheid van of in overeenstemming met
de DRA-regels;
“Disciplinaire Commissie”
aangesteld door het DRA-bestuur voor de behandeling van alle kwesties inzake wandgedrag;
“Double”
een vak van het bord waar dubbel wordt gescoord, inclusief de Bull in het midden;
“Vrije Ruimte”
een duidelijk gemarkeerde ruimte rond de Oche die de Speler die mag gooien op een bepaalde afstand
van zijn tegenstander plaatst;
“Voor beloning”
een persoon handelt “voor beloning” als hij regelt of afspreekt dat hij of iemand anders een direct of
indirect financieel of ander voordeel voor die handeling ontvangt (anders dan officieel prijzengeld
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en/of overeengekomen prestatie-gerelateerde betalingen krachtens reclame- of sponsorcontracten),
en “beloning” moet als zodanig worden geïnterpreteerd;
“Game shot”
een worp, die op een Double moet landen, waarmee de totale score van de Speler voor die ronde op
nul eindigt, zodat hij de ronde wint;
“Speltactiek”
alle acties door een Speler tijdens een Evenement die zijn bedoeld om te profiteren van het
demoraliseren van een tegenstander;
“Gast”
alle personen die door een Speler, Lid of Promotor voor het evenement zijn uitgenodigd;
“Manager” of “Agent”
alle personen die op enige manier en op enig moment optreden in de hoedanigheid van agent,
vertegenwoordiger of adviseur van een Speler, hetzij direct of indirect, in elk aspect van de
onderhandelingen, afspraken of uitvoering van enige soort van commerciële regeling inclusief een
sponsorregeling;
“Schrijver”
de persoon die door de Promotor is aangesteld om de scores tijdens een Wedstrijd op te schrijven;
ook wel Scorer genoemd;
“Wedstrijd”
een dartswedstrijd tussen twee Spelers of tussen twee teams van Spelers als onderdeel van een
Dartsevenement;
“Wedstrijdbord”
het dartbord waarop een Wedstrijd wordt gespeeld;
“Lid/Leden”
elk lid of alle leden van de DRA;
“Wangedrag”
heeft de betekenis die daarin in Artikel 7 wordt gegeven;
“Niet-spelen positie”
de plaats waar de niet-werpende Speler moet staan terwijl hij op zijn worp wacht. Deze plek is achter
de werpende Speler en, waar toepasselijk, buiten de Vrije Ruimte, op een plaats waar Functionarissen
en voorzieningen voor (radio/tv-)uitzendingen niet worden gehinderd;
“Oche”
de lijn waarachter de Spelers worden geplaats als ze gooien;
“Functionaris(sen)”
elke functionaris of alle functionarissen die door de Promotor is/zijn aangesteld om tijdens een
Dartsevenement als scheidsrechter op te treden;
“Deelnemer”
iedereen die, als Speler of Functionaris aan een Dartsevenement deelneemt, alle personen die
optreden als Geregistreerde Agent van de DRA of die directeur, functionaris, werknemer, agent of
vertegenwoordiger van de Geregistreerde Agent zijn, alle directeuren, functionarissen of werknemers
van de DRA, PDPA of PDC; en alle andere personen die onder de bevoegdheid van de DRA vallen en die
een aspect van een Dartsevenement kunnen beïnvloeden;
“PDC”
betekent de Professional Darts Corporation;
“PDPA”
betekent de Professional Dart Players Association;
“Speler”
alle dartsspelers ongeacht of ze Lid zijn van of als dartsspeler ingeschreven zijn bij de DRA die
deelnemen aan een Dartsevenement of -activiteit die krachtens de DRA-regels wordt gehouden;
betekent bovendien alle mededingers tijdens door de DRA goedgekeurde evenementen die geen lid
van de DPDA zijn maar met deelname aan het evenement hebben ingestemd zich te binden aan de
DRA-regels om op
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dergelijke evenementen te spelen. Dit is van toepassing vanaf de inschrijfdatum voor het evenement
tot een periode van zeven dagen na afloop van het evenement;
“Spelersvereniging”
alle officiële verenigingen die de belangen van spelende leden vertegenwoordigen;
“Spelkleding”
de kleding en accessoires die tijdens een Wedstrijd door een Speler worden gedragen;
“Professional”
een persoon die zich met de sport bezighoudt voor betaling via prijzengeld of sponsorship in plaats van
als vrijetijdsbesteding;
“Promotor”
alle organisaties of personen die, geheel of gedeeltelijk, een Dartsevenement krachtens de DRA-regels
promoten of organiseren;
“Scheidsrechter”
de Functionaris die is aangesteld om tijdens een Dartsevenement bij een Wedstrijdbord of op een
Podium de leiding over het Wedstrijdspel te nemen;
“Geregistreerde Agent” of “Geregistreerde Manager”
een Manager of Agent die door de DRA is erkend;
“Regels”
de Statuten van de Darts Regulation Authority zoals van tijd tot tijd gewijzigd;
“Scorer”
zie definitie voor Marker;
“Tweede scheidsrechter”
een functionaris die door de Promotor kan worden aangesteld om de Scheidsrechter bij te staan met
het scheidsrechteren van de Wedstrijden tijdens een Dartsevenemen;
“Podiumwedstrijd / -functionaris / - scheidsrechter”
heeft met name betrekking op een op zichzelf staande Wedstrijd die op een podium wordt gespeeld,
over het algemeen voor publiek, en niet op de vloer of in een situatie met meerdere borden;
“Schorsing” / “Geschorst”
betekent dat het de Geschorste persoon niet is toegestaan om op enige wijze aanwezig te zijn bij of
deel te nemen aan door de DRA goedgekeurde activiteiten of evenement die door de DRA worden
erkend en plaatsvinden krachtens de DRA-regels, met inbegrip van, maar niet beperkt tot door middel
van spelen, scheidsrechteren, management, organisatie, administratie of promotie;
“Toernooidirecteur”
de persoon die door de Promotor is aangewezen om het verloop van een Dartsevenement te overzien;
“Toernooifunctionaris”
elke functionaris die door de PDC, een Promotor of Aangesloten Organisatie is aangesteld om als
scheidsrechter op een Dartsevenement op te treden;
“Toernooiregels”
de specifieke regels met betrekking tot een Dartsevenement bepaald door de PDC, Aangesloten
Organisatie of andere Promotor;
“Toernooiplaats”
de fysieke locatie waar of waarin een Dartsevenement plaatsvindt.
2.2

Woorden die betrekking hebben op een bepaald geslacht zullen ook op een ander geslacht betrekking
hebben.

2.3

Woorden die het enkelvoud aangeven, zullen ook het meervoud aangeven en omgekeerd.
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3.

GEDRAGSCODE
3.1
Spelers of andere personen die aan deze regels zijn gebonden mogen geen uitspraken doen of
laten doen of handelingen uitvoeren of laten uitvoeren die naar het redelijke oordeel van de DRA
de Dartssport waarschijnlijk in diskrediet brengt.
3.2

Spelers of andere personen die aan deze regels zijn gebonden, mogen niet handelen op een wijze
waarvan redelijkerwijze kan worden aangenomen dat die nadeel toebrengt aan de belangen of
reputatie van de DRA of waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat die de DRA schade
berokkent of in diskrediet brengt.

3.3

Spelers moeten zich te allen tijde (d.w.z. ongeacht of ze zich al dan niet op een Dartsevenement
bevinden) op een juiste en correcte wijze gedragen in overeenstemming met hun status als
professionele sporters.

3.4

Spelers zullen niets doen dat intimiderend, aanstootgevend, beledigend, vernederend of
discriminerend kan zijn op basis van handicap, religie, ras, huidskleur of nationale of etnische
afkomst, seksualiteit of seksuele gerichtheid.

3.5

Spelers moeten op een eerlijke en sportieve wijze aan alle Dartsevenementen deelnemen en
moeten samenwerken met de DRA, PDC, PDPA en alle andere Verbonden Organisaties of
Promotors om de Dartssport te bevorderen en ontwikkelen.

3.6

Spelers zullen zich houden aan en handelen in overeenstemming met alle redelijke instructies
van de Toernooidirecteur of een andere Toernooifunctionaris.

3.7

Spelers moeten de algemene voorwaarden voor deelname van elk Dartsevenement waaraan zij
deelnemen naleven.

3.8

Spelers zullen tijdens elke Wedstrijd en/of elk Dartsevenement waarin zij meedingen naar hun
beste vermogen presteren en spelen en alle matches voltooien. Een Speler die een Wedstrijd
opgeeft terwijl die nog steeds kan worden gewonnen overtreedt deze regel.

3.9

Spelers, Leden of Functionarissen mogen niet wedden of enige vorm van weddenschap aangaan
in verband met alle Dartsevenementen (met inbegrip van andere Dartsevenementen zoals WDF/BDO-evenementen), enig aspect van de wedstrijd regelen of personen van voorkennis voorzien
om geld met weddenschappen te verdienen (zie de regels inzake weddenschappen in Bijlage A).

3.10

Spelers mogen niet, voor of tijdens een Dartsevenement, een overeenkomst aangaan om een
bepaalde score of situatie tijdens een match te veroorzaken of om het prijzengeld tussen die
Spelers te verdelen ongeacht het resultaat.

3.11

Spelers of Leden mogen op geen enkel Dartsevenement redelijke verzoeken van een
zendgemachtigde, de Promotor of de media misbruiken, negeren of weigeren.

3.12

Alle Spelers, Leden en Gasten zullen zich voor, tijdens of na een Wedstrijd op een
Dartsevenement onthouden van gedrag dat redelijkerwijs kan worden uitgelegd als Speltactiek.

3.13

Spelers mogen tijdens het Wedstrijdspel geen beledigende taal gebruiken of geluidloos uiten of
zichtbaar beledigende gebaren maken.

3.14

Spelers mogen hun darts nooit roekeloos gooien.
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3.15

Wanneer een Speler een Wedstrijd moet schrijven krachtens de regels van het Dartevenement of
door de Toernooidirecteur, is een verzuim om dit te doen een overtreding van de DRA-regels.

3.16

Gasten op een Dartsevenement zijn de verantwoordelijkheid van de Leden of Spelers die ze
hebben uitgenodigd en die verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor het gedrag van de
Gasten, ongeacht of de Leden of Spelers ten tijde van het ongepaste gedrag de Gasten
vergezelden.

3.17

Wanneer het gedrag van een aan een Dartsevenement deelnemende Speler of Functionaris in
strijd met de Toernooiregels is, of de organisatie van een Dartsevenement verstoort, kan de
Toernooidirecteur de persoon gelasten de vestiging onmiddellijk te verlaten en de persoon
meedelen wanneer en of deze kan terugkomen. De beslissing van de Toernooidirecteur is
onmiddellijk van kracht. In dergelijke omstandigheden wordt de Speler doorverwezen naar de
DRA waar disciplinaire actie kan worden overwogen. Spelers, Leden of Gasten die door de
Toernooidirecteur of vertegenwoordiger van een andere Promotor worden gevraagd een locatie
waar een Dartsevenement krachtens DRA-regels plaatsvindt te verlaten, of een andere instructie
met betrekking tot het Dartsevenement uit te voeren, moeten dit onmiddellijk doen.

3.18

Een Speler blijft gebonden aan de regels en moet zich daaraan blijven houden tenzij en totdat de
Speler stopt met/zich terugtrekt uit (waar toepasselijk) deelname aan Darts en de DRA zal na het
stoppen/terugtrekken bevoegdheid over hem blijven houden voor zover dit nodig is voor de
afhandeling van zaken die voorafgaand aan het stoppen/terugtrekken hebben plaatsgevonden.
Dit artikel is niet van toepassing op personen die geen Lid van de PDPA zijn en die aan een door
de DRA goedgekeurd Dartevenement deelnemen. In die gevallen zullen ze zijn gebonden aan de
Regels vanaf het moment van inschrijving voor het evenement tot een periode van zeven dagen
na afloop van het Dartsevenement.

3.19

Alle Spelers en Leden zullen zich trouw aan de DRA-regels houden. Op alle overtredingen zijn
disciplinaire maatregelen van toepassing in overeenstemming met de DRA-regels.

3.20

De DRA kan van tijd tot tijd deze Regels aanvullen, wijzigen of veranderen. Dergelijke
veranderingen worden geacht vanaf de datum van de publicatie van de wijzigingen voor elke
Speler van kracht en bindend te zijn.

4 VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN SPELERS
4.1
Spelers gaan enkel zakelijke relaties aan met Managers en Agenten die bij de DRA zijn
ingeschreven.
4.2

In het geval dat een Speler op enigerlei wijze (direct of indirect) wordt benaderd of gevraagd om
het resultaat of de uitvoering van een Dartswedstrijd te beïnvloeden, ongeacht of dit tegen
betaling of voor enige ander vorm van beloning of voordeel is (een “Benadering”), zal deze Speler
(de “Meldende Speler”) een dergelijke Benadering zo snel mogelijk en in ieder geval niet later
dan binnen 24 uur nadat een dergelijke Benadering heeft plaatsgevonden of na de start van de
betreffende Dartswedstrijd (de eerste van de twee) aan de DRA of de Toernooidirecteur of zijn
Spelersvereniging melden. Bovendien zal de Meldende Speler de DRA of de Toernooidirecteur of
de PDPA alle informatie die met betrekking tot de Benadering bij hem bekend is verstrekken en
zal meewerken aan eventuele daaropvolgende onderzoeken en/of andere actie(s) die uit deze
melding voortvloeien.

4.3

Spelers die horen dat een andere persoon is benaderd (als hierboven in 4.2 beschreven) moeten
deze Benadering zo snel mogelijk en in elk geval binnen 24 uur nadat ze deze informatie hebben
gekregen aan de DRA, de Toernooidirecteur of de PDPA melden.
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4.4

Spelers die op de hoogte zijn van andere overtredingen van de Regels, met uitzondering van de
overtredingen die specifiek in 4.2 zijn bepaald, dienen de DRA, de Toernooidirecteur of de PDPA
zo snel mogelijk na het vernemen van deze overtreding(en) hiervan op de hoogte stellen.

4.5

Spelers of Geregistreerde Agenten zullen samenwerken met de DRA in een onderzoek dat door
of namens de DRA wordt uitgevoerd krachtens de bepalingen van deze Regels, met inbegrip van
(maar niet beperkt tot):

4.6.

4.7

4.5.1

Het verstrekken van een schriftelijke verklaring waarin in detail alle feiten en
omstandigheden met betrekking tot een vermeende overtreding worden vermeld.

4.5.2

Op een door de DRA bepaalde tijd en plaats aanwezig zijn om vragen te beantwoorden
en deze informatie te verstrekken;

4.5.3

Op verzoek aan de DRA alle documenten, informatie of ander materiaal van ongeacht
welke aard die de Speler of Geregistreerd Agent in zijn bezit heeft, verstrekken; en

4.5.4

Het op verzoek verkrijgen en verstrekken aan de DRA van alle documenten, informatie
of ander materiaal van ongeacht welke aard die de Speler of Geregistreerde Agent niet
in zijn bezit heeft, en die de Speler of Geregistreerde Agent bevoegd kan verkrijgen;

4.5.4

De DRA toegang geven tot alle documenten met betrekking tot de vermeende
overtreding. Hieronder vallen, maar dit is niet beperkt tot, gok-accounts, documentatie
betreffende bankrekeningen, telefoon- en internetdiensten, sociale-media-accounts, emails en andere informatie opgeslagen op telefoons, tablets, elektronische apparatuur,
harde schijven van computers of anderszins. Om dit te faciliteren zal de Speler of Agent
deze apparatuur overdragen voor onderzoek door de DRA of zijn vertegenwoordiger.

Spelers zullen niet, direct of indirect, terwijl ze partij zijn bij een exclusief
vertegenwoordigingscontract met een bij de DRA Geregistreerde Agent, een contract aangaan
met een andere Agent terwijl het oorspronkelijke contract van kracht is, en ook geen poging
hiertoe doen, tenzij:
4.6.1

de bij de DRA Geregistreerde Agent die de andere partij is bij het exclusieve
vertegenwoordigingscontract uitdrukkelijke schriftelijke toestemming aan de Speler
heeft gegeven om dit te doen; of

4.6.2

de resterende looptijd van het vertegenwoordigingscontract tussen de Speler en de bij
de DRA Geregistreerde Agent korter dan een maand is.

Terwijl hij onder contract is bij een Geregistreerde Agent zal een Speler niet eerder het recht
hebben een andere Geregistreerde Agent te benaderen met als doel een contract met de
Geregistreerde Agent aan te gaan tot hij aan de laatste drie maanden van dat contract begint.
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4.8

Een Geregistreerde Agent zal geen Speler benaderen die bij een andere Geregistreerde Agent
onder contract staat totdat de looptijd van dat contract met de Speler drie maanden of minder
bedraagt.

4.9

Pogingen door een Speler of een overeenkomst met een andere persoon om te handelen in
overtreding van een bepaling in deze Regels worden voor de uitvoering van deze Regels
aangemerkt als een overtreding van de relevante bepalingen door de Speler zelf.

5 ALGEMENE SPELREGELS
5.1
Administratie
5.1.1
Spelers hebben hun eigen darts die de totale maximale lengte van 200 mm niet mogen
overschrijden en niet meer mogen wegen dan 40 gram en bestaan uit een metalen punt
en minimaal een barrel, shaft en flight.
5.1.2

De Promotor behoudt zich het recht voor om Spelers of Teams naar eigen inzicht voor
elk Dartsevenement te plaatsen.

5.1.3

Alle Spelers en Teams moeten zich houden aan en spelen binnen de DRA-regels en alle
toernooiregels die door de DRA of de Promotor zijn bepaald.

5.1.4

Spelers en Teams spelen op alle Dartevenementen onder de supervisie en met
aanwijzingen van de aangewezen Promotors.

5.1.5

Spelers die zich tijdens of na een Dartsevenement niet aan de Algemene Spelregels
houden kunnen naar het inzicht van de Toernooidirecteur voor dat Evenement worden
gediskwalificeerd.

5.1.6

De interpretatie van deze Algemene Spelregels met betrekking tot een Dartsevenement
wordt bepaald door de Promotor wiens aanwijzing wat betreft de interpretatie definitief
en bindend is.

5.1.7

Informatie betreffende de interpretatie in overeenstemming met Spelregel 5.1.6 wordt
doorgestuurd naar het DRA-bestuur ter overweging van eventuele wijzigingen van deze
Algemene Spelregels.

5.1.8

Alle zaken die niet uitdrukkelijk door deze Algemene Spelregels worden geregeld
worden door het DRA-bestuur bepaald, en de beslissing van het DRA-bestuur is
definitief en bindend.

5.2 Worp
5.2.1

Een Speler zal darts gooien vanuit een staande positie, alleen met uitzondering van die
omstandigheden waarin een Speler door een fysieke handicap of fysiek letsel een nietstaande positie moet aannemen (bijvoorbeeld vanuit een rolstoel of vergelijkbare vorm
van ondersteuning).

5.2.2

Alle darts moeten welbewust bovenhands, een voor een, door en vanuit de hand van de
Speler worden geworpen.

5.2.3

Een “Worp” bestaat uit maximaal drie darts die opeenvolgend worden gegooid (zonder
onderbreking voor een worp door een andere Speler) door een Speler tenzij een leg, set
of match is voltooid door het gooien van minder dan drie darts door de Speler.
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5.2.4

Als de werpende Speler fysiek een dart aanraakt die zich tijdens een Worp in het
dartbord bevindt, dan wordt die Worp geacht te zijn voltooid.

5.2.5

Darts die van het bord afspringen of uit het bord vallen voordat ze na de Worp van die
Speler door de werpende Speler worden opgehaald, gelden niet en worden niet
opnieuw geworpen.

5.2.6

Spelers mogen tijdens hun Wedstrijd meer dan drie verschillende darts gebruiken op
voorwaarde dat zij de Toernooidirecteur of Wedstrijdscheidsrechter voorafgaand aan de
start van de Wedstrijd hiervan op de hoogte hebben gesteld.

5.2.7

Zodra een Speler de laatste dart van zijn Worp heeft gegooid moet hij zijn darts tijdig
ophalen om de tegenstander niet onnodig te storen.

5.3 Beginnen en eindigen
5.3.1
Bij elk Dartsevenement wordt elke leg gespeeld vanaf de start met 501 punten tot de
finish net nul punten, die met een “Double” moet worden gehaald, tenzij anders
vermeld in het spelformaat van dat specifieke Dartevenement.
5.3.2

De “Bull” telt als 50 en als 50 nodig is om een leg, set of match af te maken, dan telt de
Bull as dubbel 25.

5.3.3

De “Bust”-regel is van toepassing, namelijk als een Speler meer dan het vereiste aantal
punten scoort, dan telt die score niet mee en zal de score van de Speler worden
veranderd in de score die de Speler had voor de laatste Worp van de tegenstander.

5.3.4

Een Game Shot dat door de Scheidsrechter wordt geroepen is alleen geldig als de
geworpen darts de vereiste finish bereiken.

5.3.5

Als een door de Scheidsrechter geroepen Game Shot ongeldig wordt verklaard, heeft de
werpende Speler het recht om de Worp waarmee hij bezig is te vervolgen in een poging
om de vereiste finish te bereiken.

5.3.6

Indien, als gevolg van een fout die krachtens Clausule 5.3.5 is afgekondigd, de werpende
Speler een dart of de darts heeft opgehaald, plaatst de Scheidsrechter de dart of darts
terug op of zo dicht mogelijk bij dezelfde plek(ken) en nodigt de werpende Speler uit om
die Worp te voltooien.

5.3.7

Een dart of darts die per ongeluk door een Speler worden geworpen nadat het Game
Shot door hem is gescoord, worden niet meegeteld aangezien de respectievelijke leg
door het Game Shot is beëindigd.

5.3.8

De eerste Speler die de vereiste score verlaagt tot precies nul door de vereiste “Double”
te gooien, is de winnaar van die leg.

5.3.9

De Scheidsrechter heeft de eindbeslissing over alle zaken met betrekking tot beginnen
en eindigen.

5.4 Scoren
5.4.1

Een dart scoort alleen als de punt van de dart blijft zitten in of in aanraking komt met de
voorkant van het dartbord binnen de buitenste dubbele draad en, na te zijn “geroepen”,
door de Speler die die dart heeft geworpen uit de voorkant van het dartbord wordt
gehaald.
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5.4.2

Een scorende dart wordt geteld onder verwijzing naar het segment waarin de punt van
de dart de voorkant van het dartbord binnengaat of aanraakt.

5.4.3

Darts worden door de werpende Speler van het dartbord opgehaald, maar alleen nadat
de score door de Scheidsrechter is geroepen of door de Schrijver is vastgelegd. Spelers
die om oprechte redenen betreffende fysieke handicap of fysiek letsel hun eigen darts
niet van het bord kunnen halen, kunnen een vertegenwoordiger aanwijzen om ze voor
hen op te halen. De vertegenwoordiger moet achter beide Spelers staan als ze werpen.

5.4.4

Een protest tegen de behaalde of geroepen score, nadat de darts van het bord zijn
opgehaald, wordt mogelijk niet toegewezen.

5.4.5

Alle scores en afgetrokken punten moeten door de Scheidsrechter, de Schrijver en de
Spelers na elke Worp worden gecontroleerd en, wanneer mogelijk, voor de Worp van de
volgende Speler begint.

5.4.6

Fouten in de score kunnen te allen tijde tot het Game Shot in die leg is uitgeroepen door
de Scheidsrechter worden gecorrigeerd.

5.4.7

De feitelijke score die een Speler nodig heeft moet op het scorebord zijn vermeld en
duidelijk zichtbaar zijn op bordniveau recht voor de Spelers en de Scheidsrechter.

5.4.8

De Scheidsrechter zal voor alle zaken met betrekking tot deze Algemene Spelregels als
arbiter optreden bij de uitvoering van een Dartsevenement en zal, zo nodig, de Scorers
en andere Functionarissen raadplegen voordat een beslissing tijdens de Wedstrijd wordt
aangekondigd.

5.5 Dartborden
5.5.1
Alle dartborden moet van het “Bristle”(borstel)-type zijn en 451 mm in doorsnee meten.
5.5.2

Alle dartborden moeten het “1 – 20 klok”-patroon hebben.

5.5.3

In de binnenste smalle band wordt driemaal het segmentgetal gescoord.

5.5.4

In de buitenste smalle band wordt tweemaal het segmentgetal gescoord.

5.5.5

In de buitenste middencirkel wordt 25 gescoord.

5.5.6

In de binnenste middencirkel wordt 50 gescoord en deze cirkel wordt “Bull” genoemd.

5.5.7

Alle draden die de dubbele en drievoudige segmenten, binnenste en buitenste ringen
vormen, die samen de “Spin” vormen, worden op zodanige wijze op de voorkant van het
dartbord bevestigd dat ze plat op de voorkant van het dartbord liggen zonder openingen
of spleten.

5.5.8

Het dartbord wordt op zodanige hoogte aangebracht dat de perpendiculaire hoogte
vanaf de vloer (die zich op hetzelfde niveau als de Oche moet bevinden) naar het
midden van de Bull 1,73m is.

5.5.9

Het dartbord wordt zodanig bevestigd dat het 20-segment zwart is en zich aan de
bovenkant van het dartbord bevindt.

DRA-regels 2019 – Goedgekeurd door het DRA-bestuur 11/01/19

5.5.10

Behoudens deze Algemene Spelregels, kan de Toernooidirecteur, al dan niet op verzoek,
te allen tijde beslissen dat een dartbord moet worden gewijzigd. Daarnaast heeft een
Speler of Teamaanvoerder het recht om tijdens de wedstrijd om een ander dartbord te
verzoeken. Dit verzoek zal door de Scheidsrechter of een Functionaris worden
overwogen en, waar toepasselijk, wordt het bord veranderd. Indien de Speler of
Teamaanvoerder van de tegenpartij bezwaar maakt tegen een verandering van bord,
wordt de beslissing naar de Toernooidirecteur verwezen wiens beslissing definitief en
bindend is. Een dartbord wordt alleen verwisseld voorafgaand aan het begin of na het
voltooien van een leg of tijdens de volgende geschikte onderbreking in het spel.

5.5.11

Een dartbord wordt alleen verwisseld of opnieuw uitgelijnd door een Functionaris.

5.5.12

Andere dartborden mogen alleen worden gebruikt met de voorafgaande goedkeuring
van de DRA.

5.6 Verlichting
5.6.1

Tijdens een dartwedstrijd worden alle dartborden op de vloer voldoende verlicht door
een goed gepositioneerde lamp bij elk dartbord (namelijk 11-13 watt LED of
gelijkwaardige minimale intensiteit).

5.6.2

Dartborden die voor Podiumfinales worden gebruikt worden voldoende verlicht door
goed gepositioneerde lampen (namelijk 2 x 11-13 watt LED of gelijkwaardige minimale
intensiteit).

5.6.3

Alle verlichting moet worden voorzien van schermen om zoveel mogelijk te voorkomen
dat licht in de ogen van Spelers schijnt als ze bij de Oche staan.

5.6.4

Bij Podiumfinales kan de algemene sterkte van de verlichting worden vergroot door het
aanbrengen van “schijnwerpers” en “spotjes” op voorwaarde dat, naar de mening van
de Promotor, Toernooidirecteur of Scheidsrechter, deze verlichting tijdens de wedstrijd
geen schaduwen op het dartbord veroorzaakt.

5.7 Oche en Speelruimte
5.7.1
Er moet een verhoogde Oche van minimaal 40 mm hoog, 20 mm diep en 500 mm breed,
worden geplaatst op de minimale werpafstand met een lengte van 2,37 m, gemeten
vanaf de achterkant van de verhoogde Oche over de vloer naar een loodlijn op de
voorkant van het dartbord.
5.7.2

In een situatie waarin de Oche op een verhoogde speelruimte wordt geplaatst, moet de
verhoogde speelruimte zodanig zijn gebouwd dat deze centraal ten opzichte van het
dartbord staat; de minimale breedte bij de Oche is ten minste 1200 mm en de minimale
diepte van de ruimte om achter de Oche te staan is ten minste 1200 mm.

5.7.3

Tijdens een Worp mogen Spelers niet op de verhoogde Oche stappen of een dart spelen
met hun voeten in een andere positie dan op de grond op de vloer achter de teenrand
van de verhoogde Oche. Als deze Clausule wordt overtreden, zal de score van de
geworpen dart niet bij de score worden opgeteld.

5.7.4

Een Speler die een dart of darts vanaf een van de zijkanten van de verhoogde Oche wil
gooien, moet met zijn voeten achter een rechte lijn blijven, waarvan de positie door de
Scheidsrechter zal worden beoordeeld en die zich naar beide zijden van de verhoogde
Oche uitstrekt.
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5.7.5

De afmetingen van de Oche en speelruimte worden voorafgaand aan elk
Dartsevenement door of namens de Toernooidirecteur en vertegenwoordiger van de
Spelersvereniging (indien aanwezig) gecontroleerd. Aanpassingen aan de afmetingen
van de Oche en speelruimte mogen alleen worden aangebracht door een daarvoor
aangewezen Functionaris.

5.7.6

Wanneer een Vrije Ruimte wordt gebruikt:
(i)
wordt deze duidelijk aangegeven en heeft een afmeting van ten minste 300
mm aan beide kanten van de Oche en ten minste 900 mm achter de Oche.
(ii)
is de Speler heeft geworpen, nadat hij zijn darts heeft opgehaald, verplicht om
rechtsaf te slaan en de Vrije Ruimte zo snel mogelijk te verlaten om tijdig terug
te lopen naar de positie van niet-spelers.
(iii)
mag de niet-werpende Speler de Vrije Ruimte achter of aan de zijkant van de
Oche niet betreden voordat de werpende Speler de laatste dart van zijn Worp
heeft losgelaten.
(iv)
mag de niet-werpende Speler niet met zijn Worp beginnen tot de tegenspeler
de Vrije Ruimte heeft verlaten nadat hij zijn darts heeft opgehaald.

5.7.7

Wanneer een Tweede Scheidsrechter is aangesteld, zijn diens bevoegdheden even
verreikend als die van de Podiumscheidsrechter. De Tweede Scheidsrechter zal met
name toezicht houden op de scorecorrecties, de Vrije Ruimte en het algemene gedrag
inclusief gedrag tijdens pauzes in de Wedstrijd dat buiten het zicht van de
Podiumscheidsrechter wordt getoond. Beslissingen van de Podiumrechter prevaleren en
de rol van de Tweede Scheidsrechter is het assisteren en adviseren van de
Podiumscheidsrechter.

5.8 Toernooispelregels
5.8.1
Tenzij anders vermeld, worden Dartevenementen op basis van eliminatie gehouden.
5.8.2

Dartevenementen kunnen als een Round Robin worden georganiseerd (waarbij elke
Speler of elk team tegen elke andere Speler of elk ander team in dat Evenement speelt).

5.8.3

Bij elk Dartevenement worden beslissingen over alle zaken die de Algemene Spelregels
betreffen door de Promotor genomen en zijn beslissing is definitief en bindend.

5.8.4

Alle Spelers spelen volgens deze Algemene Spelregels en, indien noodzakelijk, alle
Toernooiregels die via formele schriftelijke of elektronische communicatie tussen de
Promotor en de Speler zijn bepaald.

5.9 Sancties tijdens het spel
5.9.1
Tijdens de Wedstrijdspel op een Dartsevenement, kan de Scheidsrechter of
Toernooidirecteur in de volgende omstandigheden sancties opleggen:
(i)
Hardnekkige Speltactiek;
(ii)
Agressief gedrag;
(iii)
Fysiek contact;
(iv)
Zichtbare of verbale obsceniteit;
(v)
Het aanmoedigen van de Scheidsrechter om een tegenstander een
waarschuwing te geven.
5.9.2

Wanneer een in 5.9.1 vermelde situatie zich voordoet, zal de Scheidsrechter of de
Toernooidirecteur het volgende doen:
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5.9.3

(i)

de Speler in eerste instantie een formele waarschuwing geven;

(ii)

als het gedrag voortduurt of ander in 5.9.1 genoemd gedrag wordt getoond,
een tweede waarschuwing geven en de Speler meedelen dat als hij het gedrag
voortzet, hem een leg wordt afgenomen;

(iii)

als het gedrag voortduurt wordt de Speler onmiddellijk de leg die aan de gang
is of de leg die vlak daarvoor is afgelopen afgenomen met de waarschuwing dat
hij de wedstrijd verbeurt als het gedrag voortduurt;

(iv)

als het gedrag voortduurt, verbeurt de Speler de wedstrijd.

Indien een Speler op enig tijdstip vanaf het moment waarop hij het Podium of de
Speelruimte aan het begin van de Wedstrijd betreedt totdat hij het Podium of de
Speelruimte aan het eind van de Wedstrijd verlaat ernstig fysiek contact met zijn
tegenstander of anderen maakt terwijl een Wedstrijd aan de gang is, zal de
Scheidsrechter of de Toernooidirecteur de Speler onmiddellijk diskwalificeren en ervoor
zorgen dat de Speler uit de wedstrijdlocatie wordt verwijdert.

5.10 Deelname
5.10.1 Deelname aan dartsevenementen is naar eigen oordeel van de Promotor.
5.10.2 Alleen de Speler of Spelers die op een inschrijfformulier als de deelnemende persoon of
het deelnemende team is/zijn vermeld komen in aanmerking om op het relevante
dartsevenement te spelen.
5.10.3 Spelers mogen op een respectievelijk Dartsevenement niet voor meer dan één Team
uitkomen.
5.10.4 Het inschrijfformulier van een Speler of Team voor een Dartsevenement en de
acceptatie van die inschrijving door de Promotor worden beschouwd als acceptatie door
die Speler of dat Team van deze Algemene Spelregels met betrekking tot dat
Dartsevenement.
5.10.5 Spelers die zich uit een Dartsevenement waarvoor ze zich hebben ingeschreven willen
terugtrekken, moeten de Promotor voorafgaand aan de sluitingsdatum hiervan op
gepaste wijze op de hoogte stellen als ze om terugbetaling van hun inschrijfgeld willen
verzoeken, welk verzoek alleen in overweging wordt genomen op grond van een
doktersverklaring (geen eigen verklaring) of in het geval van ernstige
familieomstandigheden met ondersteunend bewijs.
5.10.6 Spelers die zich voor een Dartsevenement inschrijven maar besluiten niet te reizen, of
zich anderszins willen terugtrekken, moeten de Promotor hiervan op de hoogte stellen.
5.10.7 Spelers die zich inschrijven voor en zich daarna na de sluitingsdatum terugtrekken uit
een PDC ProTour of Premier Evenement krijgen door de DRA standaard boetes opgelegd
zoals vermeld in de regels van de Order of Merit van de PDC. Deze boetes worden groter
bij elke overtreding en kunnen in een Schorsing resulteren.
5.11 Registratie
5.11.1 Alle Spelers zullen zich op elk Dartsevenement op geplande tijdstippen die door de
Promotor zijn bepaald registreren.
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5.11.2 Spelers die zich voor de aangegeven tijd niet registeren worden, behalve in
uitzonderingsgevallen die door de Toernooidirecteur worden bepaald, van dat
Dartsevenement uitgesloten, in welk geval geen restitutie van het inschrijfgeld van
toepassing is.
5.11.3 Spelers of Teams die niet op de aangegeven tijd bij het Wedstrijdbord staan als ze
moeten spelen of als de Scheidsrechter ‘Game On’ roept, zullen, behalve in
uitzonderingsgevallen die door de Toernooidirecteur worden bepaald, die leg, set of
match naar het oordeel van de Toernooidirecteur of zoals bepaald in de regels van het
Dartsevenement, verbeuren.
5.11.4 De Promotor behoudt zich het recht voor om de geplande tijden en het speelformaat
van een Dartsevenement te wijzigen als dit noodzakelijk wordt geacht.
5.12 Loting
5.12.1 De Promotor zal de loting voor een Dartsevenement uitvoeren en zodra de loting is
gedaan, worden geen wijzigingen meer aangebracht zelfs als door niet-aanwezigheid
een Bye wordt gecreëerd.
5.12.2 Er zijn geen vervangers toegestaan op een Dartsevenement dat voor individuele Spelers
wordt georganiseerd behalve wanneer dit in de Toernooiregels van het Evenement
wordt toegestaan.
5.12.3 Na de eerste ronde van een Dartsevenement voor Teams zijn geen vervangers
toegestaan tenzij de Toernooiregels van het specifieke Dartsevenement toestemming
geven voor het gebruik van een reservelid van een Team, of onder verzachtende
omstandigheden, die naar het oordeel van de Promotor worden toegestaan.
5.13 Spelvolgorde
5.13.1 Er wordt aanbevolen dat de Spelvolgorde voor een Wedstrijd wordt bepaald door een
worp voor de Bull op een manier die is voorgeschreven door of namens de
Toernooidirecteur, tenzij anders in de Toernooiregels is bepaald.
5.13.2 De winnaar van de worp voor de Bull heeft de keus om als eerste in de eerste leg of set
te gooien en in alle daaropvolgende oneven legs of sets in die respectievelijke Wedstrijd.
5.13.3 Als de Spelvolgorde niet op de juiste wijze wordt uitgevoerd, wordt de respectievelijke
leg gestopt en opnieuw gestart met de juiste Spelvolgorde.
5.13.4 Als legs al zijn voltooid met een onjuiste Spelvolgorde, dan blijven de resultaten die in
die legs zijn bepaald staan, maar wordt de volgende leg met de juiste Spelvolgorde
gestart.
5.13.5 Darts die de Bull of het 25-vak raken en erin blijven steken, worden door de Speler
opgehaald voordat de tegenstander een dart gooit. Alleen de darts die de Bull of 25
raken tellen mee om de Spelvolgorde te bepalen.
5.13.6 Als een dart tijdens een Worp tegen het bord ketst of uit het bord valt dan gooit de
Speler nog een dart, of darts, tot er een in het bord blijft zitten.
5.13.7 Als de darts die voor de Bull worden gegooid op gelijk spel uitkomen, halen beide
Spelers hun darts op en gooien opnieuw in omgekeerde volgorde tot één dart dichter bij
de Bull komt.
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5.14 Oefening
5.14.1 Elke Speler heeft het recht om voor aanvang van de Wedstrijd een vastgesteld aantal
oefendarts naar het toegewezen Wedstrijdbord te gooien. Er mogen geen andere
oefendarts worden gegooid tijdens die Wedstrijd zonder de voorafgaande toestemming
of aanwijzing van de Scheidsrechter of een bevoegde Functionaris. Als geen aantal wordt
vermeld, wordt dit geacht negen te zijn.
5.14.2 Op Round-Robin-evenementen is het aantal oefendarts dat een Speler bij de tweede en
volgende bezoeken aan het Wedstrijdbord mag gooien maximaal drie.
5.14.3 De Promotor kan oefenborden leveren die door de Spelers in dat Dartsevenement
kunnen worden gebruikt.
5.15 Toernooispel
5.15.1 In Toernooien zullen alle Spelers onder de supervisie en aanwijzingen van de Promotor
en aangestelde Functionarissen spelen.
5.15.2 Andere personen dan de Promotor, Toernooidirecteur, Scheidsrechter, Schrijver, Scorer
of Speler worden niet in de spelruimte toegestaan, tenzij met de uitdrukkelijke
toestemming van de Toernooidirecteur. De Spelruimte wordt op elk evenement door de
Toernooidirecteur vastgelegd.
5.15.3 Bij Podiumfinales spelen de Spelers in Wedstrijden onder de supervisie en aanwijzingen
van Podiumfunctionarissen en staan tussen worpen in de niet-spelen positie.
5.15.4 Tijdens Wedstrijdspel blijven alle Spelers stil tijdens de worp van de tegenstander. Er zijn
geen opmerkingen toegestaan van andere Spelers of Functionarissen. De Worp van de
tegenstander wordt geacht te zijn begonnen zodra de andere Speler zijn darts uit het
bord heeft gehaald.
5.15.5 Het op redelijke wijze stellen van een vraag aan of uiten van een protest bij de
Scheidsrechter met betrekking tot de lopende Wedstrijd vormt geen overtreding van
Clausule 5.15.4.
5.15.6 Een Speler bij de Oche mag op elk moment tijdens een Worp met de Scheidsrechter
overleggen over de score of de benodigde score. De Speler wordt echter niet vertelt hoe
hij moet eindigen. Het is de verantwoordelijkheid van de Speler om te controleren dat
een gegeven score juist is.
5.15.7 Op Teamevenementen waarbij Spelers om beurten gooien, moet de volgorde van het
werpen worden bepaald en getoond op het Wedstrijdbord voorafgaand aan de eerste
Worp van die respectievelijke leg, set of match.
5.15.8 Protesten moeten bij de Wedstrijdfunctionarissen worden ingediend ten tijde van de
vermeende score-overtreding en een oordeel moet ter plekke worden gegeven voordat
de leg, set of match kan doorgaan. Protesten die te laat zijn, worden niet in overweging
genomen.
5.15.9 Als de speluitrusting van een Speler tijdens een Worp beschadigd of verloren raakt, dan
wordt de Speler een gepaste hoeveelheid tijd gegeven naar het oordeel van de
Scheidsrechter om zijn speluitrusting te repareren of vervangen.
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5.15.10 Er wordt een tijdslimiet die door de Scheidsrechter wordt vastgesteld, en die alleen met
toestemming van de Scheidsrechter mag worden gebruikt, toegestaan in het geval dat in
bijzondere omstandigheden een Speler de speelruimte tijdens het de Wedstrijd moet
verlaten. De Scheidsrechter bepaald naar eigen oordeel wat in dit geval “bijzondere
omstandigheden” zijn.
5.16 Tiebreak
5.16.1 Tiebreaks kunnen naar het oordeel van de Promotors op Dartsevenementen worden
gebruikt en van tevoren in de Toernooiregels worden vastgelegd.
5.16.2 In een tie-break in de laatste leg wordt niet voor de Bull gegooid om vast te stellen welke
Speler als eerste gooit; de Speler die het eerste gooide in de openingsleg van de
Wedstrijd zal als eerste gooien in een tiebreak in de laatste leg. De Speler die de tiebreak
in de laatste leg wint, is de winnaar van die Wedstrijd.
5.17 Spelkleding
5.17.1 Spelers mogen geen spijkerbroeken dragen en ook geen broeken of rokken die van
denim- of corduroystof in een “spijkerbroek-stijl” zijn gemaakt. Niet-formeel schoeisel
wordt niet toegestaan tenzij de Speler hiervoor voorafgaand aan de Wedstrijd
toestemming van de Toernooidirecteur heeft gekregen. Deze restrictie is ook van
toepassing op alle vormen van actieve sportkleding, vrijetijds- of trainingskleding. De
eindbeslissing over kleding berust bij de Toernooidirecteur.
5.17.2 Hoofddeksels mogen niet worden gedragen zonder voorafgaande goedkeuring van de
Promotor op schriftelijk verzoek van een Speler, behalve op religieuze gronden of om
medische redenen met schriftelijke medische verklaring van een gekwalificeerde arts.
5.17.3 Spelers mogen, anders dan met goedvinden van de Promotor, niets over hun
goedgekeurde Spelkleding dragen tijdens introducties, Wedstrijdspel op het podium,
mediaverplichtingen en -presentaties.
5.17.4 Spelers mogen voorafgaand aan de match of tijdens het Wedstrijdspel geen
oortelefoons of koptelefoons tijdens de Worp voor de Bull dragen.
5.17.5 Op alle dartsevenementen zal de Spelkleding van een deelnemende Speler afhangen van
de goedkeuring van de Promotor. Eventuele onacceptabele Spelkleding moet worden
veranderd voordat de Speler aan eventuele introducties, Wedstrijdspel op het podium,
interviews en presentaties kan deelnemen.
5.17.6 Spelers die weigeren aan de eisen van de Promotor met betrekking tot de Spelkleding
van die Speler te voldoen, verbeuren die respectievelijke match en worden aan het DRAbestuur gerapporteerd dat disciplinaire maatregelen kan overwegen.
5.18 Alcohol
5.18.1 Spelers of Functionarissen die bij een Dartsevenement zijn betrokken mogen geen
alcoholische dranken consumeren of buiten de aangewezen oefenruimte brengen.
5.18.2 Spelers die Clausule 5.18.1 overtreden kunnen die betreffende Wedstrijd verbeuren en
worden aan de DRA gerapporteerd die disciplinaire maatregelen kan overwegen.
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5.18.3 De DRA, of een Promotor, behoudt zich het recht voor om de consumptie van
alcoholische dranken op een Evenement onder zijn bevoegdheid te verbieden indien dit
geacht wordt in het beste belang van de bevordering van de Dartssport te zijn.
5.19 Verbod op doping
5.19.1 De DRA hanteert een volledig antidopingbeleid met betrekking tot de Dartssport. De
antidopingregels van de DRA zijn de Britse Anti-Doping Rules die zijn gepubliceerd in de
Drug-Free Sports Directorate of UK Sport (of de opvolger daarvan), met van tijd tot tijd
aangebrachte wijzigingen (zie www.ukad.org.uk). Deze regels zijn van kracht en worden
uitgelegd als de regels van de DRA.
5.19.2 Hoewel het de verantwoordelijkheid van individuele Spelers is om ervoor te zorgen dat
ze kunnen spelen binnen de regels en voorschriften ten aanzien van het verbod op
doping, neemt de DRA wel een ondersteunende rol op zich bij het helpen van Spelers
om eerlijk te kunnen spelen. De DRA beschikt over een speciaal persoon in de
organisatie die ondersteuning kan bieden met betrekking tot het effect van het
regelgevend kader.
5.20 Wijzigingen en toevoegingen
5.20.1 De DRA behoudt zich het recht voor om deze Algemene Spelregels uit te breiden of te
wijzigen om te voldoen aan een doel dat op een gegeven moment door de DRA of zijn
Bestuur noodzakelijk wordt geacht.
5.21 Auteursrechten Algemene Spelregels
5.21.1 De auteursrechten op de gehele inhoud van deze Algemene Spelregels behoren aan de
DRA, en de Algemene Spelregels mogen niet geheel of gedeeltelijk worden herdrukt,
gekopieerd, gedupliceerd of anderszins gereproduceerd zonder de voorafgaande
schriftelijke goedkeuring van de auteursrechthebbende.
5.21.2 Als een Dartsevenement buiten de bevoegdheid van de DRA wordt georganiseerd, kan
aan de organisatoren van dat Dartsevenement toestemming worden gegeven om op
inschrijfformulieren en andere literatuur van het Dartsevenement te vermelden dat de
“Algemene Spelregels van de DRA van toepassing zijn”. Toestemming om dit te doen kan
alleen worden verkregen door een schriftelijk verzoek in te dienen bij The DRA Board,
Moore Tibbits Solicitors, 34 High Street, Warwick, Warwickshire, CV34 4BE, Verenigd
Koninkrijk.
6. DISCIPLINAIRE BEVOEGDHEDEN VAN DE DRA
6.1
In overeenstemming met Clausule 13 van de Statuten van de DRA (waarvan een kopie als bijlage bij dit
DRA-reglement is gevoegd), heeft het DRA-bestuur de volgende bevoegdheden om Leden of Spelers
disciplinaire maatregelen op te leggen voor een overtreding van de DRA-regels:
6.1.1

een Lid of Speler een overtreding van de DRA-regels ten laste te leggen;

6.1.2

klachten te behandelen van andere Leden, Spelers of andere personen met
verantwoordelijkheid krachtens de Voorschriften betreffende alle zaken waarnaar in de
DRA-regels wordt verwezen, dat een Lid of Speler de DRA-regels heeft overtreden;

6.1.3

de tenlasteleggingen of klachten te behandelen en te bepalen of een Lid of Speler de
DRA-regels heeft overtreden;

6.1.4

het onmiddellijk schorsen van een Speler van door de DRA goedgekeurde evenementen
volgens Clausule 8 van deze Regels, voorafgaand aan tenlastelegging of behandeling;
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6.1.5

een Lid of Speler een disciplinaire maatregel opleggen voor een overtreding van de DRAregels inclusief, maar zonder beperking, door middel van uitsluiting (van lidmaatschap
van de DRA of van de fysieke ruimte waar het DRA-evenement plaatsvindt), openbare
berisping, boete en/of Schorsing, naar oordeel van het DRA-bestuur, met inbegrip van,
doch niet uitsluitend, de bevoegdheid om de uitvoering van een disciplinaire maatregel
op te schorten.

6.1.6

beroepen te behandelen tegen beslissingen over beschuldigingen, klachten of
disciplinaire maatregels;

6.1.7

tenlasteleggingen, klachten of beroepen voor beslechting te verwijzen naar elke vorm
van alternatieve geschillenbeslechting die voldoet aan de regels van het natuurrecht; en

6.1.8

het opstellen van regels met betrekking tot de procedures voor het uitoefenen van de
bevoegdheden van het DRA-bestuur krachtens deze regel, behoudens de
voorgeschreven procedures in de DRA-regels, met inbegrip van, doch niet uitsluitend de
regeling betreffende de uitoefening van bevoegdheden van de Disciplinaire Commissie
om de rechten en privileges van Leden of Spelers in te trekken, te wijzigen of op te
schorten.

7
WANGEDRAG
7.1
De sancties in onderstaande Clausule 15 kunnen worden opgelegd aan alle Spelers of personen die ten
tijde van het relevante incident waren onderworpen of gebonden aan deze Regels, en van wie is
vastgesteld dat zij zich schuldig hebben gemaakt aan Wangedrag zoals niet-exclusief in onderstaande 7.2.
wordt gedefinieerd.
7.2

Voor de uitvoering van deze Disciplinaire Regels zal “Wangedrag” uit het volgende bestaan:
7.1.1
schending van de Statuten van de DRA;
7.1.2

overtreding van de Regels en Voorschriften van de DRA, inclusief en in aanvulling op
(zonder beperkingen):
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

7.1.3

de Antidopingregels;
het ongeoorloofde gebruik door een Speler van Bètablokkers (binnen of buiten de
1
competitie] voor incidenten die zich op of na 6 januari 2019 hebben voorgedaan;
verzuim door een Speler van een verplichting met betrekking tot een contract dat
voortvloeit uit de status van de Speler als professionele sporter;
andere daden en ander verzuim van een Speler die naar de redelijke mening van
de Disciplinaire Commissie of de Voorzitter daarvan de reputatie van de Speler
en/of de Dartssport schade kunnen toebrengen.

een verzuim:
(i)

krachtens deze Regels volledige of waarheidsgetrouwe informatie of bewijzen te
verstrekken aan (de Voorzitter van) de Disciplinaire Commissie of aan de
Beroepscommissie; of

1

De UKAD-regels hanteren de Lijst met verboden van de WADA. Per datum van de overname van deze Regels door de DRA, verbieden de
UKAD-regels/WADA-lijst voor zover ze betrekking op de Dartssport bij DRA-evenementen hebben, momenteel het gebruik van Bètablokkers
niet. Resultatenbeheer en eventuele daaropvolgende formele procedures met betrekking tot kwesties betreffend de bestrijding van doping
worden momenteel overgedragen aan UKAD behalve met betrekking tot procedures die voortvloeien uit het onbevoegde gebruik van
Bètablokkers. Deze worden behandeld door de DRA als formele disciplinaire zaken naar eigen goeddunken met of zonder het gebruik van UKAD
of een andere bevoegde organisatie. [Van kracht vanaf 6 januari 2019.]

DRA-regels 2019 – Goedgekeurd door het DRA-bestuur 11/01/19

(ii)

7.2

8

een beslissing die op grond hiervan is genomen te respecteren, erkennen,
naleven en/of opvolgen.

Een handeling of omissie door een persoon die later een Speler wordt waarbij een dergelijke handeling of
omissie als Wangedrag zou worden aangemerkt als de persoon op dat moment een Speler was geweest.
SCHORSING VOORAFGAAND AAN EEN ONDERZOEK OF HOORZITTING

8.1

De Disciplinaire Commissie zal over het algemeen een klacht tegen een Speler overwegen alvorens het
recht uit te oefenen om een Schorsing aan de betreffende Speler op te leggen, maar wanneer een klacht
wordt geacht van een ernstige of potentieel ernstige aard te zijn, kan de Voorzitter van de Disciplinaire
Commissie of, in diens afwezigheid, een andere lid van de Disciplinaire Commissie een Speler onmiddellijk
schorsen voor door DRA goedgekeurde evenementen als hij acht dat de vermeende klacht zo ernstig is dat
onmiddellijke Schorsing voorafgaand aan een datum van hoorzitting noodzakelijk is.

8.2

In dergelijke omstandigheden wordt de Speler schriftelijk door de persoon die het besluit om de Speler te
schorsen neemt op de hoogte gesteld van de beslissing en de redenen daarvoor.

8.3

Spelers die op deze wijze een Schorsing wordt opgelegd kunnen hiertegen schriftelijk in beroep gaan bij
de DRA binnen 14 dagen nadat ze van de Schorsing op de hoogte zijn gesteld, onder vermelding van de
beroepsgronden. Het beroep wordt op papier door de Voorzitter van de Beroepscommissie in overweging
genomen, en zijn beslissing is definitief en bindend. De Voorzitter van de Beroepscommissie kan de Speler
gelasten administratieve kosten te betalen in het geval het beroep niet succesvol is.

9
DE DISCIPLINAIRE COMMISSIE
9.1
Het DRA-bestuur zal een Disciplinaire Commissie aanstellen die bestaat uit een Voorzitter die al dan niet
lid van het DRA-bestuur is en ten minste twee andere personen die al dan niet leden van het DRA-bestuur
zijn.
9.2

Het DRA-bestuur stelt bovendien een alternatieve Voorzitter voor de Disciplinaire Commissie aan die
optreedt als de Voorzitter van de Disciplinaire Commissie niet beschikbaar is.

9.3

Wanneer de Disciplinaire Commissie zitting heeft om een zaak te behandelen, zal het quorum twee zijn.

9.4

Er is een Beroepscommissie voor de behandeling van beroepen krachtens Clausule 13 en 14 van deze
Regels. De Voorzitter en de Beroepscommissie worden aangesteld door het DRA-bestuur en is
verantwoordelijk voor het leveren van leden voor de Beroepscommissie wanneer dit nodig is en voor het
behandelen van alle aspecten van beroepen tegen bevindingen van de (Voorzitter van de) Disciplinaire
Commissie.

10. INITIËLE PROCEDURE
10.1
Wanneer de DRA een schriftelijke klacht ontvangt of van mening is dat een Lid of een Speler of andere
persoon die door de DRA-regels is gebonden de DRA-regels wellicht heeft overtreden, zal de Voorzitter
van de Disciplinaire Commissie of een gelijkwaardige persoon in een Verbonden Organisatie, de zaak in
overweging nemen en kan:
10.1.1

bepalen de zaak niet te vervolgen;
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10.1.2

naar de betreffende persoon of personen te schrijven, hen om hun mening over de
essentie van de klacht of het voorval te vragen; en/of

10.1.3

het Lid of de Speler de overtreding ten laste te leggen en de zaak voor behandeling
naar de Disciplinaire Commissie verwijzen;

10.1.4

de klacht krachtens Clausule 11.4 afhandelen;

10.1.5

de zaak voor behandeling naar de Disciplinaire Commissie verwijzen;

10.1.6

de zaak verwijzen voor alternatieve geschillenbeslechting (zie onderstaande Clausule
20).

10.2

Wanneer een Speler of Lid wordt beschuldigd van een overtreding, wordt de kennisgeving geacht
betekend te zijn wanneer een e-mail is verzonden naar zijn geregistreerde e-mailadres of, indien de Speler
geen toegang tot e-mail heeft, per brief naar zijn geregistreerde adres. Het geregistreerde adres is het
adres dat is geregistreerd door de Speler of andere aan de DRA-regels gebonden persoon bij de PDC, DRA,
PDPA of toepasselijke Verbonden Organisatie. Het is de verantwoordelijkheid van de Speler of andere aan
de DRA-regels gebonden persoon om ervoor te zorgen dat zijn contactgegevens bijgewerkt en accuraat
zijn geregistreerd bij de DRA, PDC, PDPA of toepasselijke Verbonden Organisatie.

10.3

De Speler of andere persoon wordt schriftelijk van de klacht in kennis gesteld en krijgt 14 dagen waarin hij
kan reageren voorafgaand aan een hoorzitting of andere geschillenbeslechting.

10.4

Spelers of andere personen bij wie dergelijke inlichtingen worden ingewonnen hebben de plicht om
binnen 14 dagen een volledig en waarheidsgetrouw antwoord te geven, tenzij bewijs kan worden
verstrekt van bijzondere omstandigheden die dit verhinderen. Verzuim om een volledig en
waarheidsgetrouw antwoord te geven kan als Wangedrag worden aangemerkt.

10.5

Alvorens een beslissing over de behandeling van de klacht te nemen, mag de Voorzitter van de
Disciplinaire Commissie of een gelijkwaardig persoon in een Verbonden Organisatie alle gegevens en
advies inwinnen die volgens hem van toepassing zijn en, als hij dit wenselijk acht, om extern deskundig
advies, inclusief juridisch advies, vragen.

10.6

Als de Voorzitter van de Disciplinaire Commissie of een gelijkwaardig persoon in een Verbonden
Organisatie de mening is toegedaan dat geen verdere actie moet worden genomen met betrekking tot de
zaak, wordt de Speler hiervan op de hoogte gesteld.

11. DISCIPLINAIRE PROCEDURE
11.1
Wanneer de Disciplinaire Procedure betrekking op een Verbonden Organisatie heeft, kan de Verbonden
Organisatie gevallen krachtens deze regels naar de DRA verwijzen voor disciplinaire actie, of voor het
uitvoeren van een beroepsprocedure namens die organisatie.
11.2

In de gevallen waarin de Verbonden Organisatie geen gebruik maakt van de Disciplinaire Procedure van
de DRA, legt de DRA de Verbonden Organisatie de volgende verplichtingen op:
11.2.1

Dat de Verbonden Organisatie zich aan de DRA-regels houdt;

11.2.2

Dat de regels van de Verbonden Organisatie een procedure bevatten die de
Disciplinaire Procedure van de DRA vermeld in Clausules 10-14 nauwgezet volgt;
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11.3

11.2.3

Dat de Verbonden Organisatie een persoon zal aanwijzen die optreedt als het
equivalent van de Voorzitter van de Disciplinaire Commissie van de DRA, en de DRA
op de hoogte zal stellen van de naam van de persoon die is genomineerd en
eventuele toekomstige wijzigingen van die genomineerde persoon zal meedelen;

11.2.4

Dat de Verbonden Organisatie over een commissie beschikt die disciplinaire zaken
behandelt en die over al zijn processen en bevindingen zal rapporteren, en de DRA
op de hoogte zal stellen van de namen van de personen in die commissie en van
eventuele toekomstige wijzigingen in het lidmaatschap van die commissie;

11.2.5

Dat de Verbonden Organisatie over een beroepsprocedure beschikt dat vergelijkbaar
is met het Beroepsproces van de DRA.

Wanneer een Verbonden Organisatie een Speler naar de DRA verwijst, zal de DRA het volgende doen:
11.3.1

Het bewijs verkrijgen waar de Verbonden Organisatie zich op wil beroepen en dit
samen met een rapport over de omstandigheden en de vermeende overtredingen
van de regels naar de Disciplinaire Commissie van de DRA doorsturen.

11.3.2

In het geval van een beroep zal de Verbonden Organisatie het bewijs dat door de
oorspronkelijke Disciplinaire Commissie in overweging is genomen en eventuele
verstrekte documenten en bevindingen die door de commissie zijn vastgesteld
doorsturen.

11.4

Wanneer het Wangedrag licht is of de Speler of andere betrokkene in zijn reactie het Wangedrag volledig
toegeeft, kan de Voorzitter van de Disciplinaire Commissie of een gelijkwaardige persoon in een
Verbonden Organisatie, naar eigen goeddunken, de zaak op papier overwegen. Hij zal alle bevoegdheden
van de Disciplinaire Commissie uitoefenen, maar de Speler niet schorsen van het spelen in een
Dartsevenement, noch een boete van meer dan £500 plus kosten opleggen.

11.5

Wanneer voor het Wangedrag een standaardboete geldt of het een overtreding voor niet-schrijven (“fail
to mark”) betreft, kan hij onmiddellijk worden opgelegd.

11.6

Indien de Voorzitter van de Disciplinaire Commissie of een gelijkwaardige persoon in een Verbonden
Organisatie beslist dat een disciplinaire hoorzitting moet plaatsvinden, zal hij de Speler of andere
betrokkene schrijven en hem meedelen dat er een disciplinaire hoorzitting zal plaatsvinden onder
vermelding van de tenlastelegging(en).

11.7

De Speler zal, ten minste 14 dagen voor de hoorzitting, schriftelijk op de hoogte worden gesteld van:
11.7.1

de tijd, datum en plaats van de hoorzitting; en

11.7.2

de bijzonderheden van alles wat ten laste wordt gelegd en alle klachten die aan de
orde zullen komen en gronden waarop ze zijn gebaseerd; en

11.7.3

het feit dat het Lid of de Speler een of meer van de volgende kan doen:
(i)
(ii)

Verschijnen en tijdens de hoorzitting het woord voeren;
Bij de Disciplinaire Commissie op of voorafgaand aan de hoorzitting
schriftelijke verklaringen met betrekking tot de zaak indienen;
(iii) Tijdens de hoorzitting door een derde worden vertegenwoordigd.
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11.8

In het geval dat een Speler of andere betrokkene niet aanwezig wil zijn of vertegenwoordigd wil worden,
kan de Disciplinaire Commissie naar eigen inzicht de hoorzitting via audio- of videoconferentie laten
plaatsvinden. In dat geval kan de Speler of een andere betrokkene, of de persoon die hem
vertegenwoordigt deelnemen aan de hele of een deel van de hoorzitting.

11.9

In de uitoefening van zijn functies krachtens deze Disciplinaire Regels, heeft de Disciplinaire Commissie
ruime beoordelingsvrijheid om zijn eigen procedure te reguleren. Zonder af te doen aan de algemeenheid
van deze bevoegdheid, kan de Disciplinaire Commissie alle van de volgende doen:
11.9.1

De partijen opdragen voorafgaand aan de inhoudelijke hoorzitting een
casemanagementhoorzitting bij te wonen waar beslissingen kunnen worden
genomen over zaken betreffende bewijs en procedure;

11.9.2

Een eventuele tijdslimiet in deze Disciplinaire Regels verlengen of wijzigen;

11.9.3

De procedure opschorten, hetzij voorafgaand aan een afgesproken
hoorzittingsdatum of tijdens de hoorzitting, om tijd te geven voor het indienen van
nader bewijs of om een andere reden;

11.9.4

Een partij gelasten de kosten van een casemanagement- of andere interim- of
opgeschorte hoorzitting te betalen.

11.9.5

Direct vragen aan een partij of getuige stellen;

11.9.6

Bewijs uitsluiten op grond van ontoelaatbaarheid, gebrek aan relevantie of verzuim
om aanwijzingen op te volgen;

11.9.7

Aanwijzingen (voorafgaand aan de hoorzitting of aan het begin of tijdens de
hoorzitting) met betrekking tot het voeren van de procedure;

11.9.8

Eisen dat partijen of andere personen die aan de disciplinaire bevoegdheid van de
DRA zijn onderworpen documenten en ander materiaal die relevant voor de zaak
zijn aan een andere partij of de Disciplinaire Commissie verstrekken.

12 DISCIPLINAIRE HOORZITTING
12.1
De bewijslast met betrekking tot een beschuldiging ligt bij de DRA en de bewijsstandaard is een voldoende
mate van waarschijnlijkheid (d.w.z. of het waarschijnlijker is dan niet dat het Wangedrag heeft
plaatsgevonden).
12.2

Alle personen die voor de Disciplinaire Commissie getuigen hebben de plicht om een volledige en
waarheidsgetrouwe verklaring af te leggen.

12.3

De Disciplinaire Commissie is niet verplicht de strikte bewijsregels te volgen, en kan in alle
omstandigheden naar eigen oordeel bewijs toelaten en dit bewijs zodanig gewicht geven als toepasselijk
wordt gevonden.

12.4

Tijdens elke Disciplinaire Hoorzitting moet de Commissie voor het behandelen van een tenlastelegging of
klacht:
12.4.1

Het Lid of de Speler of andere betrokkene of hun toegestane vertegenwoordigers
een kans geven om een mondelinge verklaring te doen;
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12.4.2

alle schriftelijke verklaringen die door het Lid, de Speler of een andere betrokkene
bij de Commissie zijn ingediend in overweging nemen;
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12.4.3

bepalen of de DRA-regels zijn overtreden door het Lid, de Speler of andere
betrokkene; en

12.4.4

de sanctie of sancties die het Lid, de Speler of de andere betrokken moeten worden
opgelegd bepalen.

12.5

Na het bereiken van de definitieve beslissing, zal de Disciplinaire Commissie die beslissing ten tijde van de
hoorzitting of zo snel mogelijk daarna schriftelijk aan de betreffende personen meedelen.

12.6

Een beslissing van de Disciplinaire Commissie, behoudens het recht van beroep beschreven in Clausule 14,
wordt geacht een beslissing van de DRA te zijn en is definitief en bindend voor allen. Eventuele financiële
boetes of beschikkingen met betrekking tot kosten zullen, behoudens andere bepalingen in de Regels, als
schuld afdwingbaar zijn.

13 BEROEP IN HET GEVAL VAN LICHT WANGEDRAG
13.1
Wanneer een voorval van Wangedrag door de Voorzitter van de Disciplinaire Commissie (krachtens
Clausule 11.4) is behandeld, kan de betreffende persoon hier schriftelijk bij de DRA tegen in beroep gaan,
binnen 14 dagen nadat hij over het resultaat van de zaak in kennis is gesteld.
13.2

Het beroep wordt door de Voorzitter van de Beroepscommissie in overweging genomen. Het beroep
wordt behandeld door middel van een beoordeling, waarbij rekening wordt gehouden met de schriftelijke
verklaringen van de Speler ten behoeve van het beroep. In andere gevallen dan wanneer de Voorzitter
van de Beroepscommissie van mening is dat er sprake is van bijzondere omstandigheden, zal het beroep
op papier worden behandeld zonder hoorzitting. De beslissing van de Voorzitter van de
Beroepscommissie is definitief en bindend.

13.3

Krachtens deze Clausule, kan de Voorzitter van de Beroepscommissie in beroep een zwaardere sanctie
opleggen dan die oorspronkelijk door de Voorzitter van de Disciplinaire Commissie is opgelegd.

13.4

De Beroepscommissie kan de in het ongelijk gestelde partij gelasten de kosten te betalen.

14 BEROEP TEGEN BEVINDINGEN VAN DE DISCIPLINAIRE COMMISSIE
14.1
Spelers die door de Disciplinaire Commissie schuldig worden bevonden aan Wangedrag of aan het
overtreden van deze Regels hebben het recht om in overeenstemming met deze Clausule hiertegen
beroep aan te tekenen.
14.2

Een beroep volgens Clausule 14.1 wordt verwezen naar de Beroepscommissie. De Beroepscommissie voor
elk individueel geval zal bestaan uit alleen de Voorzitter van de Beroepscommissie of één of twee anderen
die zijn gecoöpteerd om als leden zitting in de Beroepscommissie te nemen.

14.3

Een Speler of andere betrokkene heeft 14 dagen om een beroepsschrift in te dienen vanaf de datum
waarop de relevante schriftelijke beslissing naar de betreffende persoon is gezonden. Het beroepsschrift
wordt, samen met twee kopieën van alle relevante documenten, op een zodanig tijdstip naar de DRA
gezonden dat het binnen de termijn van 14 dagen wordt ontvangen. Het beroepsschrift vermeldt de
specifieke aspecten van de in het beroep betwiste beslissing, onder duidelijke vermelding of het beroep
tegen de schuldbevinding of de opgelegde sancties (of beide) is, en de gronden waarop het beroep wordt
gedaan.
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Het Beroepsschrift moet vergezeld gaan van een waarborgsom van £800 (van tijd tot tijd door de DRA te
herzien), als een aanvankelijk onderpand voor de kosten van het beroep.
14.4

De DRA behoudt zich het recht voor een verder onderpand te vragen voor de kosten van het beroep dat
wordt aangespannen in gevallen waarin de kosten naar verwachting hoger zijn dan £800.

14.5

Een beroepsschrift dat te laat is ingediend of anderszins niet voldoet aan 14.3 wordt, in afwezigheid van
een goede reden, zonder verdere overweging afgewezen. In het geval dat een partij niet voldoet aan de
aanwijzingen die door de Beroepscommissie in de loop van het beroep worden gegeven, kan de
Beroepscommissie op aanvraag van een der partijen of op eigen voorstel (met of zonder hoorzitting)
gelasten dat de verzuimende partij niet verder aan de procedure deelneemt of dat het beroep wordt
afgewezen op redelijke voorwaarden met betrekking tot de kosten.

14.6

Zo spoedig mogelijk na ontvangst van het beroepsschrift, roept de Voorzitter van de Beroepscommissie de
Beroepscommissie bijeen en zal de partijen op de hoogte stellen van de samenstelling en in het geval van
een hoorzitting, van de datum, tijd en plaats daarvan.

14.7

De Beroepscommissie heeft ruime beoordelingsvrijheid om zijn eigen procedure te regelen.

14.8

De Beroepscommissie zal in de procedure alle documenten en bewijs die aan de Disciplinaire Commissie
zijn overlegd overwegen en beoordelen en zal het beroep op papier behandelen. De Beroepscommissie
heeft de absolute beoordelingsvrijheid om eventueel nieuw bewijs dat door een partij wordt overlegd toe
te laten of te weigeren en bovendien om de procedure op te schorten met als doel nieuw bewijs te
overwegen als dit aan het licht komt.

14.9

Als de Voorzitter van de Beroepscommissie van mening is dat er bijzondere omstandigheden zijn, kan hij
een hoorzitting bijeen roepen. In het geval van een dergelijke hoorzitting kan de Beroepscommissie de
aanwezigheid vereisen van getuigen die door de Disciplinaire Commissie zijn gehoord.

14.10

In het geval waarin het beroep enkel tegen de opgelegde sanctie is gericht, wordt dit overwogen door de
Beroepscommissie met inachtneming van de schriftelijke verklaringen van de betreffende persoon.
Behalve wanneer de Beroepscommissie van mening is dat er bijzondere omstandigheden zijn, wordt het
beroep op papier en zonder hoorzitting behandeld.

14.11

Na alle bewijs die is verstrekt in overweging te hebben genomen, en de partijen in het beroep voldoende
kans te hebben gegeven schriftelijk of persoonlijk op een hoorzitting verklaringen te geven, overweegt de
Beroepscommissie zijn beslissing.

14.12

Een beslissing van de Beroepscommissie is definitief.

14.13

De Beroepscommissie kan:
14.13.1

de beslissing waartegen beroep is aangetekend bevestigen;

14.13.2

de beslissing waartegen beroep is aangetekend terzijde schuiven en de bevindingen of
opgelegde sancties vernietigen;

14.13.3

slechts een deel van de beslissing waartegen beroep is aangetekend terzijde schuiven;
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14.13.4

de bevindingen van de Disciplinaire Commissie (afhankelijk van de situatie) vervangen
met zijn eigen beslissing betreffende “aansprakelijkheid” (bijv. een Speler schuldig
bevinden aan een kleinere of grotere overtreding) en/of de hieronder vermelde
opgelegde sanctie vervangen met zijn eigen sanctie; en/of

14.13.5

eventuele andere stappen nemen die noodzakelijk worden geacht om het beroep op
een eerlijke wijze te behandelen.

14.14

Krachtens deze Clausule en na een beroepsprocedure, kan de Beroepscommissie een zwaardere sanctie
opleggen dan door de Disciplinaire Commissie werd opgelegd.

14.15

De Beroepscommissie kan de betreffende partij gelasten alle of een deel van de kosten van de hoorzitting
te betalen.

14.16

De Beroepscommissie zal in zijn beslissing een aanwijzing opnemen ten aanzien van de behandeling van
de borgsom die op grond van bovenstaande Clausules 14.3 en 14.4 is betaald.

15 SANCTIES
15.1
Wanneer een Speler of ander betrokkene schuldig aan Wangedrag of anderszins in overtreding van de
Regels wordt bevonden, kan de Disciplinaire Commissie of de Beroepscommissie (afhankelijk van de
situatie) de persoon een of meer van de volgende sancties opleggen:

15.2

15.1.1

Tijdelijke Schorsing voor een vastgestelde periode of met betrekking tot bepaalde
evenementen;

15.1.2

Permanente Schorsing (met of zonder mogelijkheid van herstel, wat een voorwaarde
kan zijn);

15.1.3

Een boete;

15.1.4

Inhouding van alle of een deel van prijzengeld dat op een Dartsevenement werd
gewonnen;

15.1.5

Een reprimande of berisping met betrekking tot gedrag;

15.1.6

Een voorwaardelijke sanctie (d.w.z. een sanctie die alleen wordt toegepast in het geval
dat wordt vastgesteld dat de betrokkene binnen een vermelde periode vanaf de datum
van de beslissing ander Wangedrag of een andere overtreding van de Regels heeft
begaan, ongeacht of de andere overtreding voorafgaand aan de beslissing heeft
plaatsgevonden);

15.1.7

Andere sanctie(s) die de Disciplinaire Commissie of de Beroepscommissie (afhankelijk
van de situatie) op grond van alle omstandigheden van de zaak toepasselijk acht.

15.1.8

In het geval dat Spelers zich hebben opgeven voor en vervolgens na de sluitingsdatum
hebben teruggetrokken uit een PDC ProTour of Premier Evenement worden
gestandaardiseerde boetes van de DRA opgelegd zoals gespecificeerd in de Order of
Merit Rules van de PDC. De boetes worden bij elke overtreding hoger en kunnen bij
een vierde overtreding binnen een periode van een jaar in een Schorsing resulteren.

Bij gebreke van een andere overeenkomst, moeten een boete en alle bijdragen aan kosten die een Speler
of een andere betrokkene krachtens deze Regels worden opgelegd binnen 14 dagen na de kennisgeving
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worden betaald. Als een Speler niet voldoet aan de bepalingen van deze Clausule, wordt de boete
verhoogd met 50% en de wordt de betrokken Speler automatisch geschorst.
15.3

Wanneer de Disciplinaire Commissie een Schorsingsperiode oplegt, zal die periode ingaan vanaf de datum
van de schriftelijke beslissing, zelfs als een beroepsschrift is ingediend.

15.4

Wanneer een Speler al onderworpen is aan een Schorsing krachtens Clausule 8, zal de periode ingaan
vanaf de datum van de oorspronkelijke Schorsing van de Speler.

15.5

In toepasselijke gevallen kan de Disciplinaire Commissie of de Beroepscommissie aanbevelen dat een
volledig dossier van het in de loop van de procedure ingediende bewijs wordt samengesteld en aan de
relevante autoriteiten wordt gezonden, teneinde een onderzoek door die autoriteiten te laten uitvoeren
om vast te stellen of een strafrechtelijk feit is gepleegd. In dat geval kan de Disciplinaire Commissie of de
Beroepscommissie (afhankelijk van de situatie) naar eigen goeddunken bepalen dat de disciplinaire
procedure tegen de betreffende persoon wordt aangehouden in afwachting van het resultaat van de
strafrechtelijke procedure en/of de uitkomst van een onderzoek dat door deze autoriteiten wordt
uitgevoerd.

16. ONTHEFFING VAN GERINGE PROCEDURELE ONREGELMATIGHEDEN
16.1
Behoudens het recht van de Disciplinaire Commissie en de Beroepscommissie om hun eigen procedures
te regelen, wanneer op een gegeven moment in de loop van een disciplinaire procedure die krachtens
deze Regels wordt uitgevoerd sprake is van een procedurefout of het niet opvolgen van een gegeven
aanwijzing, zal dit de procedure niet ongeldig maken tenzij deze schendingen zodanig zijn geweest dat ze
de positie van de betrokkene ernstig en onherroepelijk hebben geschaad.
17 KOSTEN
17.1
De Disciplinaire Commissie en/of de Beroepscommissie kan elk der partijen gelasten om alle of een deel
van de kosten van de door hen behandelde procedure te betalen, inclusief de kosten van het
samenroepen en uitvoeren van de procedure en de kosten van andere partijen.
17.2

In het geval van een beroep tegen een conclusie in een zaak die krachtens 11.4 is behandeld en waarbij
het Wangedrag van lichte aard is of wanneer de Speler of andere betrokkene het Wangedrag volledig
toegeeft in zijn reactie op de overtreding, kan de Beroepscommissie ervoor zorgen dat
administratiekosten (d.w.z. een raming van de kosten redelijkerwijs gemaakt of uitgegeven door de DRA
voor de administratie van dit proces) door de betrokkene wordt betaald in het geval deze in zijn beroep in
het ongelijk wordt gesteld.

17.3

Personen die enige vorm van boete opgelegd krijgen door een beslissing van een commissie van de DRA,
hebben geen vordering op de DRA, een commissie, Leden of een functionaris, werknemer,
contractmedewerker of agent van de DRA, zelfs als de beslissing vervolgens ongeldig blijkt te zijn of in
beroep wordt vernietigd.

18. VERTROUWELIJKHEID
18.1
Behalve wanneer de Disciplinaire Commissie of Beroepscommissie (afhankelijk van de situatie) anders
gelast, vinden alle disciplinaire procedures die volgens deze Regels worden gehouden plaats achter
gesloten deuren, en het publiek en de media hebben geen recht op toegang tot de ruimte waar de
hoorzitting plaatsvindt.
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18.2

De Disciplinaire Commissie en de Beroepscommissie zullen geen persberichten uitgeven of
persconferenties houden. Alle berichtgeving in de media met betrekking tot een beslissing van de
Disciplinaire Commissie of Beroepscommissie worden gedaan of goedgekeurd door de Voorzitter van de
Disciplinaire Commissie. De DRA is niet verplicht om de opgelegde sancties of de bevindingen die in de
loop van een hoorzitting zijn gedaan bekend te maken.

19.
19.1

GELDEND RECHT EN BEVOEGDHEID
Deze regels en alle geschillen die voortvloeien uit of in verband daarmee (inclusief geschillen of
vorderingen met betrekking tot niet-contractuele verplichtingen), worden beheerst door en uitgelegd in
overeenstemming met het recht van Engeland, met uitsluiting van de regels daarin ten aanzien van
conflictenrecht.

19.2

Behoudens uitsluitend de interne geschillenbeslechtingsmechanismen die in deze Regels worden bepaald,
hebben de rechtbanken van Engeland en Wales de exclusieve bevoegdheid over alle zaken die
voortvloeien uit deze Regels (inclusief alle niet-contractuele geschillen of vorderingen).

20. ALTERNATIEVE GESCHILLENBESLECHTING
20.1
De Voorzitter van de Disciplinaire Commissie of Voorzitter van de Beroepscommissie kan, met de
instemming van het betrokken Lid of de betrokken Speler zaken of kwesties die voortvloeien uit een door
hem beheerde zaak verwijzen naar arbitrage, bemiddeling, mediatie, deskundigenonderzoek of enige
andere passende vorm van alternatieve geschillenbeslechting.
20.2

Er zal een raming van de kosten van een dergelijke verwijzing worden gemaakt en de Voorzitter van de
Disciplinaire Commissie kan bepalen dat een bedrag gelijk aan de raming van de kosten voor de
hoorzitting of een deel daarvan voorafgaand aan de aanvang van deze alternatieve geschillenbeslechting
aan de DRA moet worden overgemaakt.

20.3

De procedurele en andere regels die van toepassing zijn in het forum waarnaar de zaak wordt verwezen
zijn van toepassing op de beslechting van de zaak.

20.4

Indien krachtens de regels die van toepassing zijn op de gekozen vorm van alternatieve
geschillenbeslechting de zaak niet definitief op zodanige wijze wordt beslecht dat dit bindend is voor het
Lid of de Speler of andere betrokkene, nadat een redelijke poging is gedaan om de zaak op te lossen, kan
krachtens de DRA-regels verdere actie tegen de persoon worden genomen.

20.5

Een commissie kan rekening houden met rapporten, aanbevelingen of vaststellingen die zijn gedaan in de
loop van de poging tot alternatieve geschillenbeslechting wanneer de commissie een beslissing krachtens
de DRA-regels neemt.

BIJLAGE 1
WEDDENSCHAPSREGELS DRA
1. Inleiding
1.1
Deze regels hebben geen terugwerkende kracht.
1.2

Deze Weddenschapsregels maken deel uit van de DRA-regels en vormen derhalve voorwaarden voor
deelname aan Dartsevenementen.

1.3

Bijgevolg komt elk van de volgende personen (een “Deelnemer”) overeen zich aan deze
Weddenschapsregels te houden en alle beslissingen die op grond hiervan op geldige wijze zijn genomen
na te leven:
1.3.1
Iedereen die deelneemt aan een Dartsevenement, als Speler of Functionaris;
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1.4

1.3.2

Iedereen die optreedt als een Geregistreerde Agent van de DRA of die een directeur,
functionaris, werknemer, agent of vertegenwoordiger van de Geregistreerde Agent is;

1.3.3

Alle directeuren, functionarissen of werknemers van de DRA, PDPA of PDC; en

1.3.4

Alle andere personen onder de bevoegdheid van de DRA die een aspect van een
Dartsevenement kunnen beïnvloeden.

Bewezen overtredingen door een Deelnemer van de bepalingen in onderstaande 2.1.2 en 2.1.3 zullen
resulteren in langdurige uitsluiting van betrokkenheid bij de Dartssport voor die Deelnemer, behalve in
omstandigheden waarin de relevante Deelnemer duidelijke en bijzondere verzachtende omstandigheden
kan aantonen.

2. Wangedrag met betrekking tot weddenschappen
2.1
Het is een overtreding van deze Regels als een Deelnemer zich met enige van de volgende bezighoudt:
2.1.1
Wedden
(i) het plaatsen, accepteren of anderszins aangaan van een Weddenschap met een andere
persoon met betrekking tot het resultaat, de score, de voortgang, de uitvoering of enig
ander aspect van een Dartsevenement;
(ii)

een andere persoon vragen, aanzetten, verleiden, opdracht geven, overhalen, stimuleren,
faciliteren, goedkeuren of toestaan om een Weddenschap voor het directe of indirecte
voordeel van de Deelnemer aan te gaan met betrekking tot het resultaat, de score, de
voortgang, uitvoering of een ander aspect van een Dartsevenement;

(iii) het zorgdragen voor het plaatsvinden van een bepaald incident tijdens een
Dartsevenement, welke incident (naar weten van de Deelnemer) het onderwerp is van een
Weddenschap en waarvoor hij of een persoon die met hem is verbonden een beloning
verwacht of heeft ontvangen;
(iv) het hebben van de feitelijke of ogenschijnlijke macht om de uitoefening te beïnvloeden van
een bedrijf of andere onderneming die enige vorm van Weddenschappen met betrekking
tot een Dartsevenement promoot, regelt, arrangeert of uitvoert (een “Wedorganisatie”)
en/of betrokkenheid in enige hoedanigheid (inclusief als directeur of beleidsbepalende
directeur) bij het uitoefenen van een Wedorganisatie en/of het bezitten, handelen in, of
beheersen van eventuele stemrechten verbonden aan de effecten of aandelen van een
Wedorganisatie, met dien verstande dat het puur voor beleggingsdoeleinden aanhouden
van minder dan 5% van het uitgegeven aandelenkapitaal van een Wedorganisatie zal
worden genegeerd;
2.1.2

Corruptie:

(i)

het regelen of beramen van, of partij zijn bij een poging tot het regelen of beramen van het
resultaat, de score, voortgang, uitvoering of enig ander aspect van het Dartsevenement;

(ii)

het verzoeken om of accepteren of aanbieden van of instemmen met het accepteren van
steekpenningen of andere beloningen om op enige wijze het resultaat, de score, de
voortgang, de uitvoering of een ander aspect van het Dartsevenement te regelen of
beramen of op andere wijze oneigenlijk te beïnvloeden;

(iii) het verzuim, voor een beloning, om naar beste kunnen en op eerlijke en sportieve wijze in
de Tour en/of andere Dartsevenementen waaraan wordt deelgenomen te presteren;
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(iv)

2.1.3

een Deelnemer vragen, aanzetten, verleiden, overhalen, stimuleren of faciliteren om een
van de voorgaande bepalingen in deze paragraaf te overtreden.
Misbruik van voorkennis:

(i)

het gebruik voor Weddenschappen, of het aan anderen voor deze doeleinden verstrekken
van informatie met betrekking tot het Dartsevenement waarover de Deelnemer beschikt
vanwege zijn positie binnen de sport en die zich niet in het publieke domein bevindt of
gemakkelijk voor het publiek toegankelijk is;

(ii)

het voor een beloning, voor of tijdens een Dartsevenement, aan personen verstrekken van
informatie betreffende de deelnemers aan een Dartsevenement, de voorwaarden, tactische
overwegingen of andere aspecten van het Dartsevenement, tenzij deze informatie zich al in
het publieke domein bevindt of onverwijld in het publieke termijn zal komen of gemakkelijk
voor het publiek toegankelijk is;

(ii)

een Deelnemer vragen, aanzetten, verleiden, overhalen, stimuleren of faciliteren om een
van de voorgaande bepalingen van deze paragraaf te overtreden.

2.1.4
Algemeen:
(i) zich bezig houden met andere gedragingen (d.w.z. anders dan die in paragraaf 2.1.1 t/m
2.1.3 zijn beschreven) die corrupt of frauduleus zijn of een feitelijk of ogenschijnlijke
belangenverstrengeling voor de Deelnemer creëren, of op een andere wijze het publieke
vertrouwen in de integriteit en/of de eerlijke en ordelijke organisatie van het
Dartsevenement in gevaar brengt;
(ii)

2.1.5

het verstrekken of ontvangen van een beloning die de reputatie van de Deelnemer of de
Dartssport schade kan toebrengen.
Poging of medeplichtigheid:

(i)

een poging tot handelen of met een andere persoon overeenkomen om te handelen of
opzettelijk de indruk geven aan andere personen dat de Deelnemer een poging doet tot of
instemt met overtreding van deze Regels;

(ii)

het goedkeuren, veroorzaken, assisteren, stimuleren en helpen van, het medeplichtig zijn
aan, het verhullen van of anderszins meewerken aan handelingen of omissies van het type
beschreven in paragraaf 2.1.1 t/m 2.1.4, gepleegd door een persoon die verbonden is met
de Deelnemer.

2.2

Elke poging of instemming (of intentionele blijk daarvan) wordt voor de uitvoering van deze Regels op
dezelfde wijze behandeld als wanneer een overtreding van de relevante bepaling(en) werd gepleegd,
ongeacht of een dergelijke poging of instemming (of intentionele blijk daarvan) in feite in een dergelijke
overtreding heeft geresulteerd.

2.3

De volgende zijn niet relevant voor het bepalen van een overtreding krachtens paragraaf 2.1 (hoewel ze
wel relevant kunnen zijn voor het bepalen van de op te leggen sanctie, in het geval dat wordt vastgesteld
dat een overtreding heeft plaatsgevonden):
2.3.1
2.3.2

de aard van het resultaat van een Weddenschap in kwestie;
het resultaat van het Dartevenement of de Wedstrijd waarop de Weddenschap in
kwestie van toepassing was;
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3.

2.3.3

of de inspanningen of (eventuele) prestatie van de Spelers in enige relevant
Dartsevenement al dan niet werden beïnvloed door de handelingen of omissies in
kwestie (of dat naar verwachting hadden kunnen zijn);

2.3.4

of enige van de resultaten in een relevant Dartsevenement al dan niet door de
handeling of omissie in kwestie werden beïnvloed (of naar verwachting hadden
kunnen zijn).

Voorbehouden

3.1

Het sluiten door een Deelnemer van een sponsor- of reclamecontract met een Wedorganisatie is geen
overtreding van de bepalingen van bovenstaande clausule 2.1.

3.2

Het verstrekken van informatie als een mening aan een journalist of als een commentator voor
onmiddellijke publicatie of uitzending in de reguliere media is geen overtreding van de bepalingen van
clausule 2.1.3.

BIJLAGE 3
6.13

Clausule 13 van de Statuten van de DRA

REGELS MET BETREKKING TOT DISCIPLINE EN GEDRAG
6.13.1

Niettegenstaande de bepalingen in Clausules 3.10 en 12 van de Statuten van de DRA,
heeft het DRA-bestuur de bevoegdheid bij gewoon besluit van tijd tot tijd en op elk
moment:

(i)

regels en voorschriften op te stellen en uit te voeren met betrekking tot het gedrag van
Spelers en/of Leden en/of andere aan de Regels gebonden personen dat de Vereniging zou
kunnen schaden of in diskrediet brengen of de reputatie van de Dartssport schade zou
kunnen toebrengen;

(ii)

regels en voorschriften op te stellen en uit te voeren betreffende de deelname van Spelers
en/of Leden en/of aan de Regels gebonden personen aan, en de organisatie van
Dartsevenementen;

(iii) regels voor de Dartssport op te stellen en uit te voeren; en
(iv) disciplinaire maatregelen te nemen ten aanzien van Leden en/of Spelers en/of andere aan
de Regels gebonden personen voor overtredingen van regels en voorschriften die zijn
opgesteld in overeenstemming met deze Clausule 13 en om procedures, regels en
voorschriften met betrekking daartoe te verstrekken.
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