Skånes Dartförbund
TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR SERIESPEL
Omfattning
Bestämmelserna omfattar Mästerskapsserien,Öppna skåneserien, och Mixedserien.
Deltagande
Mästerskapsserien spelas mellan fyramannalag från medlemsföreningar i SkDF.
Max två lag från en förening får deltaga i denna serie om man är kvalificerad.
Detta är ett försök under perioden 2019-20.
Öppna skåneserien spelas mellan fyramannalag från medlemsföreningar i SkDF.
Varje förening äger rätt att deltaga med valfritt antal lag.
Mixedserien spelas mellan tre- eller fyramannalag från medlemsföreningar i SkDF.
Varje förening äger rätt att deltaga med valfritt antal lag.
Mixedserien är fristående från Mästerskapsserien och Öppna skåneserien och en spelare får deltaga i
båda samtidigt om så önskas.
För att anmäla lag till seriespel krävs att föreningen vid anmälningtillfället har licensiererat det minimiantal
spelare som krävs för att samtliga lag ska kunna spela fulltaligt Licensiering skall vara gjord i den
omfattning som krävs enligt dessa tävlingsbestämmelser.
Spelare får endast representera ett lag i Mästerskapsseriens under en och samma säsong.
Maximalt 20 olika spelare får spela för ett och samma lag under en säsong.
Licenser
För deltagande i spel inom Mästerskapsserien och Öppna skåneserien krävs att spelaren innehar licens
för samma förening som han/hon representerar i seriespelet, samt har fullgjort sina skyldigheter gentemot
SkDF och SvDF.
För Mixedserien skall spelaren inneha licens men får representera en annan förening i denna serie.
För att vara giltig, skall licenseringen gjorts senast vardagen före speldagen (lördag räknas som vardag).
Uppdelning i divisioner
En serie kan, om så är erforderligt, uppdelas i divisioner. Varje division bör bestå av 4 till 8 lag.
För att starta en ny division krävs att denna kommer att bestå av minst 4 lag.
.
Nya lag/föreningar
Nya lag startar i lägsta divisionen.
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Upp-/Nedflyttning samt Kvalspel
Lag som placerar sig sist i sin serie flyttas ned en division. Lag som vinner serien flyttas upp en serie
(detta gäller om det inte finns något lag från sin klubb i Mästerskapsserien, annars är nästkommande lag
i serien uppflyttningsbart.). När det är mer än ett lag i serien flyttas det ner lika många lag från botten i
överliggande serie som det är i serier i underliggande division, och laget efter dessa från botten kvalspelar
mot vinnande lag i seriekvalet.
Exempel:
Sista lag i division 1 flyttas ned och och nästa lag nedifrån kvalar. Vinnare i division 2 flyttas upp och kval
spelas mellan tvåan i div 2 och kvalande lag från division 1.
Kvalspel
Kvalspelet utgörs av en match på vardera lagets hemmabana ( dvs lagen har vardera en hemma- och
bortamatch ). Hela matchens resultat räknas ( matchpoäng, delmatcher och set ). I det fall båda lagen
uppnår samma matchpoäng, samma delmatchskillnad och samma setskillnad efter båda kvalmatcherna
spelas en avgörande singel 5x501 vilket avgör matchens resultat. Spelare till denna avgörande singel
väljs från senaste laguppställningen.
Lag från lägre divisioner har hemmamatch först. Matchprotokoll från högsta division gäller.
Vid kval mellan lag från parallella divisioner börjar lag från division med högre ordningsnummer
(-beteckning) med hemmamatch ( t.ex. börjar lag från div 3 B hemma mot lag från div 3 A ).
Delmatcher och spelsätt
En match i Mästerskapsserien består av 18 delmatcher enligt:
2 dubbelmatcher
16 singelmatcher

5x501
5x501

En match i Öppna skåneserien 14 delmatcher enligt:
2 dubbelmatcher
12 singelmatcher

5x501
5x501

En match i Mixedserien består av 12 delmatcher enligt:
4 dubbelmatcher
8 singelmatcer

5x501
5x501

Singel-/dubbelmatcher spelas först till tre vunna set. Den spelare som börjar delmatchen börjar även tredje
och ett eventuellt femte set.
Samtliga set spelas utan ingång och med utgång på dubbel, dock med nedanstående undantag.
I Mästerskapsserien och Öppna Serien Division 1 avgörs seten med Tie-Break efter 39 pil,
(13 kastomgångar).
I Öppna Serien Division 2 avgörs seten med Tie-Break efter 45 pil ( 15 kastomgångar).
I alla set avgöres setvinsten meddelst tie-break (gäller både singel och dubbel) efter det att vardera spelaren
/ dubbelpar kastat 39/45 pilar i setet. Vid tie-break kastar varje spelare tre pilar och högst sammanlagd
poäng vinner setet (i dubbel kastar båda lagens spelarna tre pilar var enligt kastordningen och summan
räknas). Vid lika poäng skall ny kastomgång genomföras i omvänd kastordning.
Det är Tie-Break i alla set, även i avgörande.
Vem som skall börja en delmatch är markerat med en asterisk på matchprotokollet.
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Antal banor
En seriematch skall spelas på två banor.
Spelställe, som fungerar som hemmabana för 1-2 lag i samma serie, skall ha minst två banor till spel.
Spelställe, som fungerar som hemmabana för 3-4 lag i samma serie, skall ha minst fyra banor till spel.
Spelställe, som fungerar som hemmabana för 5-6 lag i samma serie, skall ha minst sex banor till spel.
Undantag från denna bestämmelse medgives i det fall lagen är så fördelade inom olika divisioner på olika
speldagar att det ändå finns en bana (avrundat uppåt till närmast jämna totalantal banor) per lag och
förening samma speldag.
Skrivare
Bortalaget väljer huruvida de vill svara för skrivandet av delmatcher med udda eller jämnt ordningsnummer
(d.v.s. vilken bana), hemmalaget skriver övriga delmatcher. Personer som ej är uppsatta i laguppställningen
får anlitas som skrivare.
Protokoll
Det åligger hemmalaget att tillhandahålla protokoll, whiteboard eller dylikt. Protokoll skall föras framme
vid tavlan.
Laguppställning
Laguppställningar utbytes före spelstart och får sedan ej ändras. Dessa skrivs in på matchprotokollet med
förnamn och/eller efternamn så att det framgår tydligt vilken spelare det gäller. Användande av smeknamn
leder till varning och därefter till böter (100:-).
Mästerskapsserien och Öppna Serien:
Lag får utnyttja sex olika spelare per spelomgång. Spelare som är uppsatt på laguppställningen, men ej
spelat, anses ej ha deltagit och eventuell karens utgår ej. “Reserver” får insättas på följande två sätt:
1. Två spelare kan spela alternerande på en plats i spelordningen. Vilka delmatcher respektive spelare
skall spela ifylles i spelordningen innan första delmatchen startar och får sedan ej ändras annat än genom
ersättande enligt punkt 2 nedan.
2. En under matchen tidigare outnyttjad spelare (som är uppsatt i laguppställningen vid matchstart) kan
när som helst under matchen (mellan delmatcher – givetvis) byta av en annan spelare och spela resterande
delmatcher i dennes ställe.
Mixedserien:
Lag består av två herrar och två damer och “reserver”. “Reserver” får användas men herre ersätter herre och
dam ersätter dam. Spelare som är uppsatt på laguppställningen, men ej spelat, anses ej ha deltagit och
eventuell karens utgår ej.” Reserven får insättas på följande sätt:
En under matchen tidigare outnyttjad spelare (som är uppsatt i laguppställningen vid matchstart) kan när
som helst under matchen (mellan delmatcher – givetvis) byta av en annan spelare och spela resterande
delmatcher i dennes ställe.
I det fall fler spelare än tillåtet satts upp på laguppställningen, utdöms böter med 200 :-. Om fler spelare
än tillåtet spelat tilldöms de spelare förluster, som mest påverkar slutresultatet. I det fall lag använt spelare
som ej angivits på laguppställningen, utdöms böter på 200:-. Denne spelare tilldöms även förlust i samtliga
sina matcher.
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Ifyllande av matchprotokoll
Efter varje spelad delmatch ifylles resultaten på matchprotokollet enligt:
Poäng
Vunnen singelmatch ger 1 poäng.
Vunnen dubbelmatch i Mixedserien ger 1 poäng.
Vunnen dubbelmatch i Mästerskapserien och Öppna skåneserien ger 2 poäng.
Förlorad delmatch ger noll poäng.
Set
Spelarens/lagets antal vunna set i delmatchen.
Ton

Hög utgång
Bra set
180

Som ett ton räknas kastomgång på 100-177 poäng.
Som två ton räknas kastomgång på 180 poäng.

Som hög utgång räknas 101-170. Utgångspoängen noteras i kolumnen härför.
Som bra set räknas 9-21 pilar (i Mixedserien 9-24 pilar).
Alla 180-kast noteras.

Glöm ej att ange vilken av spelarna som gjort 180 eller hög utgång i dubbel och lagmatch.
Svårtolkade protokoll (t. ex. oläsliga siffror) döms till hemmalagets nackdel.
Matchresultat
Det lag som vunnit flest delmatcher erhåller två matchpoäng. I det fall lagen vunnit lika många delmatcher
erhåller vardera laget en matchpoäng.
Insändande av matchprotokoll
Matchprotokollet skall fyllas i på hemsidan inom 48 timmar efter matchen,samt det underskrivna
orginalalet skall sändas till kansliet som verifikation på spelresultatet innan nästa spelomgång.
Vid utebliven eller för sen rapportering debiteras hemmalaget 50:- för första förseelsen plus eventuella
kostnader för efterforskning av resultatet. Därefter ökas bötesbeloppet med 50:- per förseelse.
Placering
Lagen ordnas i serietabellen efter:
1. Flest erhållna matchpoäng.
2. Delmatchskilnad.
3. Setskillnad.
4. Inbördes möte (även delmatchskillnad och därefter setskillnad*).
5. Lotten, om ej placeringen är avgörande för upp- eller nedflyttning, deltagande i slut- eller kvalspel
eller någon av placeringarna 1 - 3, då en avgörande match spelas (se Kvalspel).
Karens
Spelare som flyttar från lägre division till högre division, gör så utan karens.
Spelare från lägre division får spela en match för högre division och sedan gå tillbaka till den lägre
utan karens. Spelas två matcher i rad för den högre divisionen utgår karens enligt nedan.
Spelare som flyttar från högre division till lägre division eller mellan två parallella divisioner skall stå över
minst en match för det lag som senast spelades för innan flyttning sker.
Spelare som, flyttar mellan två lag inom samma division skall stå över minst två matcher för det lag som
spelaren senast spelade för.
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Spelare i Mästerskap och div 1 är låsta till respektive lag om det finns 2 lag eller fler från samma förening.
Detta gäller även för en spelare från en lägre division som spelar i denna division.
Öppna skåneseriens räknas som lägre division i förhållande till Mästerskapsserien.
För andra lag än föreningens lag i Mästerskapsserien gäller att de i de två sista matchomgångarna endast
får använda spelare som spelat högst 5 av Mästerskapslagets dittills spelade matchomgångar.
Spelare får endast spela (d.v.s. gäller ej outnyttjad reserv) för två lag under en och samma vecka (måndagsöndag). Observera att i omgång ett får man bara spela för ett lag i Öppna skåneserien.
Observera att en nyuppkommen karens ej upphäver tidigare karens, utan att samtliga erhållna karenser
gäller.
Vid kvalspel gäller att kvalande lag endast får använda spelare som spelat högst 5 av Mästerskapslagets
dittills spelade matchomgångar. Spelare som har spelat sista omgångarna i en högre division har endast
karens enligt följande:För andra lag än föreningens Mästerskapslag gäller att i de två sista matchomgångarna
endast får använda spelare som spelat högst 5 av Mästerskapslagets dittills spelade matchomgångar.
Walk-over
Walk-over (WO) kan lämnas. Lag som lämnar WO betalar i normalfall 200:- i straffavgift till SkDF samt
200:- i ersättning till motståndarlaget.
Om WO lämnas i någon av de två sista omgångarna av seriens grundspel höjes straffavgiften till SkDF till
400:-.
Lag som meddelar motståndarlaget senare än 24 timmar före matchstart att WO skall tillämpas skall
ersätta motståndarlaget med ytterligare 200:- (d v s sammanlagt 400:-)
För att motståndarlaget ska kunna yrka på högre ersättning än 200:- ska dess lagledare ha varit anträffbar
på tidigare meddelat telefonnummer dagen före match samt sådant ersättningskrav finnas angivet på
matchprotokollet med uppgift om när (om) WO meddelats. Om lagledarbyte ej meddelats det lag som
lämnat WO kan ej heller krav på högre ersättning än 200:- resas. Yrkande kan ej göras i efterhand.
Vid WO i hel seriematch skall det vinnande laget föra upp full laguppställning (fyra spelare) på
matchprotokollet (dessa spelare anses ha spelat - alltså utgår karens).
Vid WO svarar det vinnande laget för matchprotokollets insändande, enligt vad som normalt gäller för
hemmalag - försenat protokoll medför alltså att det vinnande laget debiteras straffavgift.
I Mästerskapserien förlorar lag som lämnar WO med 0-2, 0-20, 0-54.
I Öppna skåneserien förlorar lag som lämnar WO med 0-2, 0-16, 0-42.
I Mixedserien förlorar lag som lämnar WO med 0-2, 0-12, 0-36.
Uteslutning
Lag som lämnar två WO strykes ur serien och tabellen räknas om.
Lag som strukits ur serien börjar nästa år i lägsta division.
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Utträde ur serie
Lag kan begära utträde ur serie genom att meddela detta till SkDF senast tio dagar innan nästa omgång
i serien som laget skulle ha deltagit i.
Laget behandlas som om det lämnat två WO. Avgiften för utträde ur serien är 2000:- för Mästerskapsserien
1000:- för Öppna serien samt 500:- för Mixedserien.
Om utträde sker de tre sista omgångarna höjs avgiften för utträde till 4000:- för Mästerskapsserien 2000:för Öppnaserie samt 1000:- för Mixedseiren.
Ofulltaligt lag
Match kan spelas med icke fulltaligt lag och medför ingen straffavgift. Dock får maximalt två spelare saknas.
Detta gäller ej i Mixedserien, där endast en spelare får saknas.
I det fall båda lagen spelar ofullständiga, utdömes i sådana delmatcher där båda lagen lämnat WO, att
det lag som börjar delmatchen vinner denna med 3-2.
Vinnande spelare ska föras upp på protokollet (anses ha spelat - karens!) och WO skrivas på
motståndarsidan.
Spelstart
Seriematch startar kl 19.00.
Om motståndarlaget inte infinner sig på spelstället och är redo att börja spela kl 19.00, och inte har
meddelat i god tid till hemmalaget om eventuell försening, får efter 15 minuter WO i första delmatchen,
har laget inte infunnit sig till 19.30 så utdöms WO på hela matchen.
Match skall påbörjas senast 30 minuter efter utsatt speltid även om de har meddelat hemmalaget om
försening. Delmatch får begäras uppskjuten maximalt fem minuter. Spelet skall i övrigt genomföras utan
dröjesmål.
Tillträde till spellokal
Lag skall äga tillträde till spellokalen senast 30 minuter före utsatt matchtid.
Rökning
Rökning i spellokalen är förbjudet under pågående seriematch.
Tävlingsomgång
Av SkDF:s TA utsatt matchdatum får ej ändras utan TA:s medgivande och endast om starka skäl föreligger.
Match får dock spelas på ett tidigare datum om båda lagen samtycker (vid beräkning av karenser anses
matchen dock som spelad på det datum som anges i spelschemat).
TA och motståndarlaget skall kontaktas minst 10 dagar före utsatt speldatum, såvida inte force majeure
av TA/DS bedöms föreligga. Om så är fallet skall TA och båda lagen i samråd komma fram till nytt
matchdatum. Flyttad match skall vara spelad senast fjorton dagar efter ursprungligt matchdatum, om inte
väldigt starka skäl föreligger. Dock måste alla uppskjutna matcher vara spelade före sista matchomgången.
I det fall lag "flyttar" match, utan TA:s medgivande i strid mot dessa bestämmelser, eller ingetdera lagen
infinner sig på spelplatsen, tilldömes båda lagen noll matchpoäng, 0-0 i delmatchskillnad samt 0-0 i
setskillnad. Dessutom anses båda lagen ha lämnat WO, och böter för WO utdöms till bägge lagen.
Byte av lokal
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Vid ändring av spelplats åligger det hemmalaget att kontakta bortalaget och meddela ändringar senast
sju dagar före matchdatum. Eventuella merkostnader för bortalaget vid byte av spelplats till annan ort
bestrides av hemmalaget.
Avbruten match
Lag som avbryter eller vägrar spela match anses ha lämnat WO i hela matchen.
Bestraffningar
I fall lag spelat med ofullständigt licensierade eller avstängda spelare eller med spelare som ej följt gällande
karensregler tilldömes motståndarlaget vinst med 3-0 i de delmatcher spelaren deltagit.
I fall där spelare ej följer dresscoden tilldömmes motståndarlaget vinst med 3-0 i de delmatcher
spelaren deltagit i. Detta om inte dispens utdelats av TK eller överenskommelse skett mellan lagledarna
om förmildrande omständigheter för spelaren innan matchstart.
Spelare som deltagit ofullständigt licensierad eller ej följt gällande karensregler tilldömes föreningen böter.
Eventuella karenser som uppnåtts innan karensbrott kvarstår.
Lag som utnyttjat ofullständigt licensierad spelare bötfälles med det felande licensbeloppet.
(Helt ny spelare SvDF:s licensavgift , annars SkDF:s licensavgift.)
Lag som utnyttjat spelare som ej följt gällande karensregler bötfälles med 200:-.
Lag som utnyttjat avstängd spelare bestraffas av SkDF:s styrelse.
Protest
Protest mot matchresultat skall vara SkDF:s TA tillhanda senast sju dagar efter speldatum.
TA´s beslut i protestfrågor kan överklagas till DS och skall vara DS tillhanda senast sju dagar efter
TA´s delgivning av sitt beslut.
DS beslut kan överklagas till SkDF:s årsmöte. Sådant överklagande tas upp under punkten motioner.
Protest mot spellokal, banor, spelares uppförande eller annat i samband med match skall först framställas
till motståndarlagets lagkapten. Om förhållandena ej kan åtgärdas, skall matchen likväl färdigspelas
(eventuell protest insändes till SkDF inom sju dagar).
Lagledare
Det är lagledares skyldighet att känna till innebörden av dessa tävlingsregler och tillse deras efterlevnad.
Lagledarna fungerar gemensamt som domare vid seriematch om ej SkDF:s TA meddelar annat.
Lagledare äger rätt att sätta annan i sitt ställe och ansvarar att denne informeras om tävlingsbestämmelserna.
Lagledare och egen dubbelpartner äger rätt att vara behjälplig med råd och anvisningar om vilket fält spelare
skall försöka träffa, dock ej efter det att spelaren inlett sin kastomgång.
Lagledare skall (tillsammans med adress och telefonnummer) anges vid laganmälan. Vid byte av lagledare
skall detta snarast meddelas SkDF och berörda lagledare för övriga lag i serien ( d v s de lag som laget
i fråga har kvar att möta).
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Betalningar såsom licenser, lagavgifter ,böter mm.
Från och med spelomgång 2012/13 kommer alla avgifter att faktureras. Dessa skall vara Skånes
Dartförbund tillhanda innan förfallodatum.
Klädsel
Från och med spelomgång 2016/17 kommer nya regler för klädsel vid seriespel att införas.
Samtliga spelare i laget skall ha en enhetlig klädsel så som klubbtröja eller enhetlig
kort- eller långärmad Skjorta/blus/piké tröja.Vanlig t-shirt eller linne är inte tillåtet.
Inget ärmlöst tillåtet. Shorts är inte tillåtet.Keps eller annan huvudbonad, som inte måste
bäras p.g.a religiösa och/eller medicinska skäl är inte tillåtet.
Grundprincipen bakom dessa regler är alltid ’’Helt, rent och propert’’
Undantag från klädselreglerna kan beviljas av TK med skälig grund innan match.
Utan skälig grund kan spelare nekas deltagande om reglerna inte åtföljs.
Tolkning
Vid oklarheter i dessa bestämmelser eller vid fall ej upptagna häri, äger SkDF:s TA/DS rätt att tolka och
göra tillägg i enlighet med god tävlingssed.
I övrigt gäller SkDF:s tävlingsbestämmelser.
Tillgänglighet
Dessa tävlingsbestämmelser skall finnas tillgängliga:
- genom hemmalagets lagledare vid seriematch
- genom medlem av DS vid föreningmöte arrangerat av SkDF
- vid styrelsemöte i SkDF
- på SkDF:s kansli.
- på SkDF:s hemsida IdrottOnline
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