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Algemene Gedragsregels DVK Ranking 
De volgende gedragsregels gelden tijdens de officiële DVK Rankings, Gesloten 
Kennemerland en overige door de DVK geïnitieerde toernooien. Deelnemers en 
toeschouwers worden geacht deze regels te kennen en na te leven alvorens de start van 
iedere ranking. Naleving van de regels zal geschieden door de wedstrijdleiding en/of 
aanwezige bestuursleden van de DVK.  

1. Algemene gedragsregels 
1. Iedereen die bij een DVK Ranking aanwezig is verdient respect. Afkomst, geslacht, 

uiterlijk, politieke overtuiging, religie en/of seksuele geaardheid mogen nooit een 
rol spelen bij de behandeling of bejegening van een persoon. 

2. Eenieder onthoudt zich van agressieve uitingen zoals schelden, of slaan of 
schoppen tegen opstellingen van dartsbanen, afscheidingen of promotie. 

3. Het gebruik en/of aanbieden van drugs, als bedoeld in de Opiumwet, is niet 
toegestaan. In het geval van gebruik in verband met een medische noodzaak, 
moet de speler dit vooraf melden bij de wedstrijdleiding. Indien nodig kan de 
speler hiervoor een verklaring overleggen. Eenieder onthoudt zich van overmatig 
drankgebruik. 

4. Roken dient plaats te vinden op de daarvoor aangewezen plaatsen binnen of 
buiten het gebouw. 

5. Eenieder volgt altijd aanwijzingen van de wedstrijdleiding op. 
6. Het veroorzaken van overlast, al dan niet als gevolg van drugs en/of alcohol, 

wordt niet getolereerd. 

2. Gedragsregels voor spelers 
1. Gedraag je niet intimiderend of laatdunkend ten opzichte van je tegenstander. 
2. Breng je tegenstander niet uit zijn concentratie. 
3. Bewaar je geduld ten opzichte van minder ervaren en langzamere schrijvers. 
4. Ingooien is alleen toegestaan als er een lege baan is tussen een officiële wedstrijd 

en de baan waarop je ingooit. 
5. Zorg ervoor dat je het algemeen wedstrijdreglement kent en je jezelf houdt aan 

wat daarin is voorgeschreven. 

3. Gedragsregels voor schrijvers 
1. Gedraag je niet intimiderend of laatdunkend ten opzichte van de spelers. 
2. Je bent onpartijdig en noteert de correcte (rest) scores. 
3. Je brengt de spelers niet uit hun concentratie. 
4. Je staat stil en zorgt ervoor dat de spelers het schrijfbord goed kunnen zien. 
5. Iedere deelnemer heeft een schrijfverplichting, enkel op aanwijzing van de 

wedstrijdleiding kan hij/zij vrijgesteld worden van deze verplichting.  
a. Tijdens de poulefase worden schrijfbeurten – min of meer – evenredig 

verdeeld. 
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b. Tijdens de knock-out moet de verliezende speler een wedstrijd schrijven. 
Let op; dat hoeft niet persé op hetzelfde bord of binnen dezelfde categorie 
te zijn. 

c. Spelers kunnen opgeroepen voor een vrijwillige schrijfbeurt. Er wordt van 
iedere speler verwacht dat ze hieraan meewerken om de voortgang in het 
toernooi te bewaken. 

6. Het is spelers toegestaan om een vervangende schrijver te regelen. In dat geval 
moeten zij dit melden aan de wedstrijdleiding.  

4. Gedragsregels voor supporters en toeschouwers 
1. Blijf tijdens de wedstrijd in het gebied dat bestemd is voor supporters en 

toeschouwers. 
2. Laat je emoties niet de vrije loop. Aanmoedigen vindt plaats op een positieve, niet 

agressieve manier. 
3. Tijdens de beurt van een speler ben en sta je stil. 
4. Breng spelers niet uit hun concentratie. 
5. Bewaar geduld ten opzichte van minder ervaren en langzamere schrijvers. 
6. Maak geen beledigende opmerkingen naar spelers, schrijvers of andere 

toeschouwers en supporters. 

Naleving en handhaving 
De voorgaande regels worden gedurende de DVK Ranking gehandhaafd door de 
wedstrijdleiding en/of de aanwezige bestuursleden van de DVK. Bij overtreding van 
deze gedragsregels kunnen de volgende sancties gelden: 

1) Een formele waarschuwing. 
2) Uitsluiting van de ranking waarop het incident zich voordoet. In dit geval worden 

er aan de overtreder 0 punten toegekend voor zijn/haar deelname. 
3) Uitsluiting van alle rankings van het lopende seizoen. In dit geval worden de tot 

dan toe behaalde resultaten geschrapt. 

Overtreding van deze gedragsregels heeft niet direct invloed op het lopende 
competitieseizoen. Alle overtredingen en sancties worden overlegd en overgedragen 
aan het DVK Bestuur. Indien een overtreding van dien aard is dat er ook sancties gelden 
voor het competitieseizoen zal de betreffende speler hiervan op de hoogte gesteld 
worden door het DVK Bestuur. 

Sancties voor niet schrijven 
Wanneer je als deelnemer aan een toernooi niet voldoet aan jouw verplichte 
schrijfbeurten, worden hiervoor de volgende sancties gehanteerd: 

1) Bij de eerste keer niet schrijven worden er aan de overtreder 0 punten toegekend 
voor zijn/haar deelname. Tevens ontvangt de speler een waarschuwing en wordt 
hij/zij op de zwarte lijst geplaatst.  

2) Indien een speler niet schrijft terwijl hij/zij al genoteerd staat op de zwarte lijst zal 
de desbetreffende speler niet meer mee mogen doen aan DVK Rankings in het 
huidige seizoen. 
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