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Artikel 1 - Eisen 
1. De speelgelegenheid dient te zijn ingeschreven in het speelgelegenhedenregister. Zie artikel 2. 
2.  Er moet minimaal één dartbaan aanwezig zijn, welke voldoet aan de volgende eisen 
 a.  een dartbord dient: 
  1. in goede staat te zijn, zonder beschadigingen 
  2. volkomen vlak te zijn 
  3. de draden moeten goed zichtbaar zijn en niet glimmen 
  4. de nummering moet aanwezig zijn en op de juiste wijze aangegeven 
  5. de dubbel 20 moet rood zijn. 

b.  de bulls eye van het dartbord moet zich op een hoogte van 1.73 m. (+ of – 0,5 cm.) bevinden, 
 verticaal gerekend vanaf de werplijn (van onder naar boven hart van de bulls eye); zie voorts 
 tekening. 

 c. 1. De achterkant van de werplijn moet zich op 2.37 m. bevinden, horizontaal gerekend ten opzichte 
  van de voorkant van het dartbord. Tevens geldt een diagonale lijn van 2.93,4 m. vanaf de bulls eye 
  tot de werplijn.  De werpafstand begint achter de werplijn. 

  2. de werplijn dient duidelijk te worden aangegeven door een oche (werpdrempel). 
  3. De hoogte van de oche bedraagt tussen de 3,8 en 6 cm. De lengte is minimaal 61 cm. 

d. vanuit het middelpunt van oche dient rondom een vrije ruimte zijn van minimaal 80 cm. 
 e. 1. De spelers dienen tijdens de partij op de hoogte te zijn van de score. Het scorebord dient bij  

  voorkeur naast het dartbord te zijn opgehangen, op minimaal 20 cm. van de rand van het  
  dartbord. 

  2. Het gebruik van een elektronisch scorebord is niet toegestaan. 
f. het dartbord dient voorzien te zijn van goede verlichting, geleverd door twee spots aan weerszijden op 
 gelijke afstand van de hartlijn. 
g. de verlichting dient aan de voorwaarden volgens onderstaande tabel te voldoen. 

 
  afstand voorkant 

dartbord 
tot spots 
(in cm.) 

hoogte spots ten opzichte 
van de bulls eye 

(in cm) 

minimale sterkte 
van elke spot 
(in Watt) 

onderlinge afstand  
tussen de spots 

(in cm) 

75 – 100 40 – 50 75 30 – 40 
100 – 125 50 – 60 75 30 – 40 
125 – 150 60 – 70 75 40 – 50 
150 – 175 70 – 80 100 40 – 50 
175 – 200 80 – 90 100 50 – 60 
200 – 250 90 –100 150 50 – 60 

 
3. De afstand tussen twee dartbanen dient minimaal 80 cm. te bedragen, gemeten van rand bord tot rand 

bord. 
4. Na ontvangst van twee onafhankelijke klachten over een dartbaan/dartbanen in een speelgelegenheid zal 

binnen vier weken na ontvangst van de tweede klacht opnieuw controle plaatsvinden. Zowel de 
speelgelegenheid als thuisspelende teams zullen schriftelijk door de hoofdcontroleur op de hoogte worden 
gesteld van de bevindingen. 

5. Als er meerdere dartbanen aanwezig zijn, is de eigenaar en/of exploitant verplicht aan te geven op welke 
banen wedstrijden gegooid worden. 

6. De eigenaar en/of exploitant is verplicht om elke wijziging, welke aan een dartbaan aangebracht wordt nadat 
deze door D.O.R.A. gecontroleerd en goedgekeurd is, aan de hoofdcontroleur te melden. 

7. De eigenaar en/of exploitant is samen met het thuisspelend team verantwoordelijk voor het ongehinderd 
verlopen van de wedstrijden in hun speelgelegenheid. 
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Artikel 2 - Speelgelegenhedenregister 

1.  Uitsluitend speelgelegenheden, gevestigd in het voor de D.O.R.A. aangewezen gebied komen in aanmerking 
om te worden opgenomen in dit register.  

 Bij twijfel adviseren wij u het Bestuur te raadplegen. 
2. Opname in het speelgelegenhedenregister geschiedt na aanmelding en betaling van een jaarlijkse bijdrage 

ad € 35,--. 
3. Teams, welke willen deelnemen aan een door D.O.R.A. georganiseerde competitie, mogen uitsluitend spelen 

in een speelgelegenheid, welke is ingeschreven in het speelgelegenhedenregister. 
4. De per 31 december van elk jaar in het register opgenomen speelgelegenheden ontvangen in januari 

eenmalig per  
 e-mail het verzoek de bijdrage voor dat jaar te voldoen. Is de bijdrage niet voor 1 april ontvangen, dan 

wordt de registratie ongedaan gemaakt. 
5. Het register wordt jaarlijks in april, aan de hand van de ontvangen betalingen, geactualiseerd. 
 Eventuele nagekomen registraties worden zo snel mogelijk gepubliceerd. 
6. Speelgelegenheden, welke niet in het register zijn opgenomen en teams willen laten uitkomen in een van de 

competities, worden in de gelegenheid gesteld de jaarbijdrage bij inschrijving van het/de team(s) contant te 
voldoen.  

 De speelgelegenheid wordt dan tot 31 maart van het daaropvolgende jaar opgenomen in het register. 
Daarna geldt art. 2 lid 4. 

7. Speelgelegenheden waarvan de registratie op grond van art. 2 lid 4 ongedaan is gemaakt en bij inschrijving 
van team(s), opnieuw in het register opgenomen willen worden, dienen hiervoor schriftelijk toestemming 
aan het Bestuur te vragen.  

 
Artikel 3 – Slotbepalingen 
1. Het Bestuur van D.O.R.A. behoudt zich het recht voor speelgelegenheden te weigeren. 
2. Het Bestuur van D.O.R.A. behoudt zich het recht voor speelgelegenheden, welke de regels herhaalde malen 

overtreden, uit te sluiten. 
3. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het Bestuur. 
4. Dit reglement is vastgesteld op 26 mei 2010. Eerdere versies van dit reglement komen per deze datum te 

vervallen. 
 
 

  
 


