Götalands Dart Förbunds
Tillagg till serieregler 2019/2020
Division 1
•

Serien består av 8 lag.

•

Serien spelas i Riksserie-format.

•

Alla delmatcherna spelas 5x501.

•

Lagen möter varandra i enkelmöte.

Omgång 5 spelas ej vid ett ordinarie sammandrag utan skall spelas senast den 8 mars (2020-03-08) på hemmalagets
spelställe eller, om lagen kommer överens, på annat passande ställe. Detta för att slippa spela 3 omgångar på en dag på
ett ordinarie sammandrag. Lagen kommer själva överens om datum som passar.
De 4 först placerade i grundserien går till slutspel.
För att deltaga i slutspel måste spelare spelat minst en (1) ordinarie delmatch i grundserien i Division 1. (Att endast stå
med som reserv är inte tillräckligt).
Upp-/ned-flyttning
Lag 8 åker ner en division.
Lag 7 kvalar mot lag 2 i div 2. Det lag som vinner spelar nästa säsong i div 1. Förlorande lag spelar div 2.

Tiebreak efter 39 pil i samtliga set.

Slutspel
Vinnande lag i grundserien väljer motståndare till första semifinalen. Valet står mellan lag 3 eller 4 från grundserien.
Semifinal två spelas mellan de övriga två lagen.
Match om tredjeplats samt final spelas samtidigt.
Slutspelet spelas i enlighet med grundseriens serieregler med undantag för:
a) Lottning avgör vilket lag som blir hemmalag.
b) Matchen avbryts då ett lag erhållit 11 poäng.
c) Vid oavgjort spelas en avgörande dubbel där lagledarna tar ut två spelare var. Matchen spelas i 5x501. Slantsingling
avgör vilket lag som börjar avgörande matchen.
Prisstege slutspel
1. 1000 SEK
2. Vinner klubbavgiften till nästa säsong

Götalands Dart Förbunds
Tillagg till serieregler 2019/2020
Division 2
•

Serien består av 8 lag.

•

Serien spelas i Riksserie-format.

•

Alla delmatcherna spelas 5x501.

•

Lagen möter varandra i enkelmöte.

Omgång 5 spelas ej vid ett ordinarie sammandrag utan skall spelas senast den 8 mars (2020-03-08) på hemmalagets
spelställe eller, om lagen kommer överens, på annat passande ställe. Detta för att slippa spela 3 omgångar på en dag på
ett ordinarie sammandrag. Lagen kommer själva överens om datum som passar.
Vinnaren av grundserien vinner klubbavgiften till nästa säsong.

Upp-/ned-flyttning
Lag 1 går direkt upp i division 1.
Lag 2 kvalar mot lag 7 i div 1. Det lag som vinner spelar nästa säsong i div 1. Förlorande lag spelar div 2.
Lag 7 kvalar mot lag 2 i div 3. Det lag som vinner spelar nästa säsong i div 2. Förlorande lag spelar div 3.
För att deltaga i kvalspel måste spelare spelat minst en (1) ordinarie delmatch i grundserien för det lag spelare ämnar
representera. (Att endast stå med som reserv är inte tillräckligt).
Tiebreak efter 39 pil i samtliga set.

Götalands Dart Förbunds
Tillagg till serieregler 2019/2020
Division 3
•

Serien består av 8 lag.

•

Serien spelas i Riksserie-format.

•

Alla delmatcherna spelas 3x501.

•

Lagen möter varandra i dubbelmöte.

Omgång 7 spelas ej vid ett ordinarie sammandrag utan skall spelas senast den 8 mars (2020-03-08) på hemmalagets
spelställe eller, om lagen kommer överens, på annat passande ställe. Detta för att slippa spela 4 omgångar på en dag på
ett ordinarie sammandrag. Lagen kommer själva överens om datum som passar.
I denna division är det tillåtet att inom laget hjälpa varandra under match med räkning. Dock utan överdrivet
dröjsmål!!
Vinnaren av grundserien vinner klubbavgiften till nästa säsong.

Upp-/ned-flyttning
Lag 1 går direkt upp i division 2.
Lag 2 kvalar mot lag 7 i div 2. Det lag som vinner spelar nästa säsong i div 2. Förlorande lag spelar div 3.
För att deltaga i kvalspel måste spelare spelat minst en (1) ordinarie delmatch i grundserien för det lag spelare ämnar
representera. (Att endast stå med som reserv är inte tillräckligt).

Tiebreak efter 39 pil i samtliga set.

