Protocol verantwoord Darten
Voorschriften
Onderstaande voorschriften zijn bedoeld voor alle mensen die darten, ongeacht het type of de vorm
van darten die wordt beoefend De dartssport vindt plaats in vele verschillende types accommodaties.
Er zullen ook verplichte voorschriften gelden voor deze accommodaties opgesteld door de
Veiligheidsregio en/of kabinet. Wettelijke regels zoals (lokale/regionale) noodverordeningen, Arboregels etc. blijven onverkort van toepassing. Met name noodverordeningen worden op dit moment
met grote regelmaat aangepast en we kunnen niet uitsluiten dat noodverordeningen strengere,
regels kennen dan in dit protocol zijn opgeschreven. Indien ingevolge de lokaal/regionaal geldende
noodverordening afwijkende regels worden opgelegd, dan gelden de bepalingen uit de
noodverordening.
Risico’s
Deelnemers aan het wedstrijdaanbod en aan recreatieve beoefening zijn in het algemeen
onderworpen aan een laag risico omdat er nauwelijks contactmomenten zijn. Darten is dus
betrekkelijk veilig mits er maatregelen getroffen en gehanteerd worden.
We gaan er vanuit dat alleen gezonde personen sporten en dat zij goede hygiëne toepassen.
Personen met verschijnselen van covid-19 en personen met huisgenoten met klachten blijven thuis.
Als deze voorschriften worden nageleefd is er vrijwel geen kans op transmissie. Hierdoor is het niet
noodzakelijk om handgel tussen de beurten door te gebruiken.
Sport specifieke maatregelen
Door de volgende uitgangspunten te hanteren worden de risico’s beperkt:
•

•
•
•
•
•
•

Bij de aanvang en afloop van de partij worden geen handen geschud (ook geen klappen,
high-five, box etc.). Het moet worden vervangen door een equivalent gebaar, zoals buigen of
knikken;
Het bullen voor aanvang van de wedstrijd of laatste leg dient te gebeuren in aangepaste
vorm. Elke speler dient alleen zijn eigen pijlen uit het bord te halen.
Iedere speler gebruikt zijn eigen materiaal (pijlen en stift);
Het scorebord en/of schrijfbord en de stift worden na elk potje gedesinfecteerd of
vervangen;
Als er toch pijlen en/of een stift van de speellocatie gebruikt wordt dient deze vooraf en na
afloop gedesinfecteerd te worden;
De 1,5 meter afstand tussen alle personen dient altijd in acht genomen te worden. Plexiglas
schermen bieden geen oplossing voor de 1,5 meter afstand.
Het gebruik van een schrijver (scheidsrechter) is alleen mogelijk als altijd de afstandsregels
kunnen worden nageleefd. Let op: de minimale afstand van 1,5 meter geldt voor iedereen.
o De speler mag zijn of haar plaats aan de oche alleen verlaten om de darts uit het
bord te halen nadat de score is aangekondigd door de schrijver en de naleving van de
minimale 1,5 meter afstand is gegarandeerd.
o Als de schrijver in de buurt van het dartsbord is om de score correct te beoordelen,
moet de speler wachten achter de oche tot de schrijver teruggekeerd is naar zijn
gebruikelijke plaats.

o

•

•

De speler loopt in een boog terug naar een plaats achter de oche via de zijde van de
dartsbaan waar de schrijver niet staat. Hierbij dient deze speler altijd 1,5 meter
afstand te houden van zowel de schrijver als de speler aan de oche.
o Op het moment dat de eerste speler terugloopt naar de oche mag de volgende
speler plaatsnemen aan de oche. o Er staat altijd maar één speler tegelijk aan de
oche. De andere speler(s) dienen minimaal 1,5 meter achter de speler aan de oche te
wachten.
o Bij het gebruik van een schrijver (scheidsrechter) dient tussen twee dartsbanen,
gemeten van buitenrand dartsbord tot de buitenrand van het volgende dartsbord,
altijd 2 meter vrije ruimte te zijn aan beide zijdes van het dartsbaan om zo altijd de
1,5 meter afstand te kunnen waarborgen. Indien er minder ruimte is tussen de
dartsbanen dan dient er steeds 1 dartsbaan vrijgelaten te worden.
Als de bovenstaande procedure, niet mogelijk is, moet het spel als volgt zonder een schrijver
worden gespeeld:
o De speler die zijn beurt, 3 pijlen, heeft afgerond benoemt eerst zijn score voordat hij
zijn pijlen uit het bord haalt.
o De speler die zijn pijlen uit het bord haalt loopt direct naar het schrijfbord en schrijft
zijn eigen score op.
o Na het opschrijven van zijn score loopt de speler direct, aan deze zijde van het
dartsbord, in een boog terug naar een plaats achter de oche. Deze speler dient altijd
1,5 afstand te houden van de andere speler aan de oche.
o Er staat altijd maar één speler tegelijk aan de oche. De andere speler dient minimaal
1,5 meter achter de speler aan de oche te wachten. Op het moment dat de eerste
speler zijn score op schrijft mag de volgende speler plaatsnemen achter de oche.
o Bij het spelen zonder schrijver (scheidsrechter) dienen tussen twee dartsbanen,
gemeten van buitenrand dartsbord tot de buitenrand van het volgende dartsbord,
Aan de kant van het schrijfbord (en dus de zijde waar de spelers teruglopen richting
de oche) minimaal 2 meter vrije ruimte te zijn en aan de andere zijde van het
dartbord 1,5 meter. Indien er minder ruimte is tussen de dartsbanen dan dient er
steeds 1 dartsbaan vrijgelaten te worden.
Indien er met meer dan 2 spelers (bijv. koppels) gespeeld worden, dienen alle wachtende
spelers 1,5 meter afstand van elkaar te houden. De eerst wachtende speler wacht 1,5 meter
achter de speler aan de oche en de speler die terug komt van zijn pijlen uit het bord halen
sluit achteraan aan, 1,5 meter achter de laatste speler.

