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Uppdaterad 2021-07-07

Regelverk för Göteborgsserien gällande säsongen 2021 / 2022
Göteborgsserien är ett seriespel som arrangeras av Västsvenska Dartförbundet. Den av
årsmötet valda förbundsstyrelsen och av denna utsedda seriekommitté (SK) handlägger
alla frågor rörande serierna och fattar inför varje säsong beslut beträffande seriernas
uppbyggnad.
Förbundet beslutar även om undantag från dessa regler samt om sanktioner mot
föreningar, lag eller spelare som bryter mot gällande regler.
Lag som bryter mot dessa regler så att matchresultatet påverkas förlorar
aktuell match på W.O och kan även få ytterligare sanktioner beroende på
händelsens art.
1: Deltagande
Elit och de Öppna divisioner spelas med minst 4 spelare i laget.
Damserien spelas med minst 3 spelare i laget. Vid 3 spelare behövs hjälp med skrivning i
de block alla 3 spelarna spelar samtidigt. (Block 2 och 3)
Division Mix spelas med 4 spelare med minst 1 reserv uppskriven på protokollet. Vid byte
av spelare byts dam mot dam och herre mot herre.
OBS! Spelare i Mix behöver ej tillhöra samma förening. Skjorta eller tröja med krage krävs
dock behöver det inte vara lagtröja eller föreningströja
Vid splittring av lag får spelare byta lag till vilken division som helst utan karens. (herrar
får inte byta till damdivisionen)
Laget får använda fritt antal spelare under hela säsongen, men notera att det krävs ett
antal matcher (se slutspelsregler) för att deltaga i slutspelet.
En spelare har rätt att byta lag 1 gång under ett år men det medför en karens på 1 match i
det nya laget. Övergången skall skickas till göteborgsseriekommittén och det gäller från
det att den kommit kommittén tillhanda. Varje enskilt fall som skickas in får en
bekräftelse från Göteborgsserien till den NYA lagledaren innan den personen är spelklar.
2. Licens
Licenskrav i alla divisioner gör att du måste ha löst licens innan du spelar din första
omgång. Licensen ska vara löst genom en förening som är medlem i VDF. Om spelaren
har licens i annat distrikt ska dispensansökan skickas in till Göteborgsserien och betalning
på 250 kr vara gjord till VDF’s konto. Som sen ökas med 250 kr nästkommande år vid
förlängning av dispensansökan, och stannar därefter på 500 kr/år som dispensen
kvarstår.
Spelare som spelat med EJ godkänd spelarlicens i Göteborgsserien, avstängs 1 match men
får sen spela igen förutsatt att licens betalats in. Laget förlorar alla matcher och samtliga
prestationer där olicensierad spelare varit med och spelat.
Alla lag måste ha erlagt startavgift innan serien startar. Lag som inte betalat startavgift
riskerar att uteslutas från serien. Dam elit 750 kr, Öppna divisionerna 1500 kr.
Mix 500 kr
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Varje lag ska ha gemensam/likadan klädsel på överkroppen. Om det är olika kvalitet, färg,
lång eller kort ärm på klubbtröja är det OK.
Om man inte har klubbtröjor kan man t.ex. ha vita t-shirt. Detta för att kunna skilja lagen
åt.
Division MIX är enda kravet tröja eller skjorta med krage, t ex Piké.
Samtliga spelare som skall spela skall närvara vid uppskrivning och spelstart.
I de fall lag spelat med ofullständigt licensierad eller avstängd spelare, eller med spelare
som inte följt gällande karensregler, räknas matchen poängmässigt som WO.
3: Nya lag
Nya lag startar i den div/serie som för tillfället är lägst, därefter fylles det på serievis. SK
har dock rätten att placera nya/ombildade lag i en högre serie om SK anser de passar
bättre där. Dock ej före lag som kvalificerat sig enligt riktlinjerna om upp och nedflyttning.
4: Prestationer och spel
Herr Elit och de öppna divisionerna spelar i 4 block med följande uppställning:
Block 1: 4 singlar
Block 2: 1 dubbel, en singel
Block 3: 2 singlar
Block 4: 1 singel, en dubbel
Inom 5 minuter från sista avslutad match ska nästa block vara ifyllt!
Division dam Spelas i 4 block med följande uppställning
Block 1: 2 singlar
Block 2: 1 dubbel + 1 singel
Block 3: 1 singel + 1 dubbel
Block 4: 2 singlar
Inom 5 minuter från sista avslutad match ska nästa block vara ifyllt
Vid 3 spelare får man byta plats på block 3 och 4 för att underlätta spelet, förutsatt att
detta är överenskommet mellan båda lagledarna
Div Mix spelas 5x501 med minst 5 spelare / lag närvarande. Spelordning är förbestämt
enligt protokollet
Spelform är: Alla divisioner spelar 5x501, TB vid 39 pil i ALLA set!
I damserien får varje spelare max spela 2 singlar och 1 dubbel. Om laget spelar med 3
spelare får endast en av spelarna spela 2 dubblar.
I de öppna serierna får varje spelare max spela 2st singlar och 1 st dubbel i ordinarie
matcher dock bara en match/block.
Alla delmatcher är värda 1 poäng. Matchen kan sluta oavgjort och då får varje lag 1 poäng,
vinst ger 3 poäng och förlust 0 poäng.
Spelåret 2021 / 2022 startar med 4 divisioner:
Öppna Elit, Öppna Div 1, Dam Elit och Mix.
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Hur många lag i varje division beror på antalet anmälda lag. Undantag från detta kan
förekomma om något lag hoppar av. Vi arbetar så långt det är möjligt att få jämna serier
med 8 lag i Elit och 6 lag i de öppna divisionerna.

Prestationer
Alla serierna: kort set räknas max 18 pil.
Hög utgång 111–170
5: Protester och Domare
Protest mot spelares uppförande eller dylikt i samband med match skall framställas
till motståndarlagets lagkapten. Matchen ska likväl färdigspelas. Eventuell protest
inskickas skriftligen till SK inom sju (7) dagar via mejl sk.vdf@dart.se
Allvarligare disciplinära ärenden såsom bråk, hot etc. kommer att handhas av SvDFs
Disciplinnämnd.
Protest mot matchresultat skall vara SK tillhanda senast 48 timmar efter speldatum
(Öppna serien onsdag kl 19, Dam fredag kl 19) Lagprotokollen skickas då in till
Göteborgsserien via mejl sk.vdf@dart.se
Protest mot matchresultat som skickas till SK ska ej vara påskrivet.
Domare
Båda lagledarna i en match fungerar som domare. Om man ej kommer överens skall
protest inskickas omgående till Göteborgsseriens ansvariga. Information ges till båda
lagledarna så fort man kan.
Det är Göteborgsserien som har sista ordet i alla protester och tillåter ej att något lag tar
beslut mot andra lags viljor. SK:s beslut i protestfrågor kan överklagas till VDF styrelse
och skall vara denne tillhanda senast fjorton (14) dagar efter SK:s delgivning av beslutet.
6: W.O matcher
Vid försening ska det försenade laget kontakta motståndarens lagledare.
W.O match döms om lag ej hört av sig eller dykt upp 30 minuter efter utsatt spelstart.
W.O i delmatch. I öppna divisionerna får laget använda 3st spelare. Damerna får använda
3st spelare. Vid 3 spelare i de öppna divisionerna skall det innan blocket startas meddelas
vilken match som lämnas W.O.
Motståndarlagets lagkapten ska informeras i god tid innan matchen startas att de bara blir
3 spelare.
W.O i delmatch ger närvarande lag vinsten i den delmatchen.
Vinst i W.O för hel match
Blir poängen i Öppna Div. 10–0 (30–0 set)
Dam 8–0 (24–0 set)
Förlorande lag i Öppna div. 0-10 (0-30 set)
Förlorande lag i Dam 0-8 (0-24 set)
W.O i två hela matcher medför diskvalificering och nedflyttning till lägsta divisionen
nästkommande spelår och 500 kr i böter till VDF.
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Man ska alltid i första hand försöka att komma överens om ett nytt datum att spela på,
istället för att använda sig av W.O i delmatch eller W.O i hela matchen.
W.O meddelas SK som rapporterar in matchen.
7: Scoring/tiebreak
Den spelare som började aktuellt set, börjar också i tiebreak. Tre pilar kastas, varefter
poängen noteras. Därefter kastar motståndaren sina pilar och poängen noteras. Den
spelare som har flest poäng vinner tiebreak. Vid lika poäng görs tiebreak om i omvänd
kastordning. Vid dubbelmatch summeras poängen för lagets båda spelare.
TieBreak i alla set efter 39 pil.
Prestationer som 100, 100+ och 180 som görs i TieBreak räknas ej in i ranking och ska ej
noteras i matchprotokollet
Skrivare får tala om hur mycket som kastats, men inte hur mycket som behövs för att
vinna setet.
8: Poängsättning
I alla serierna ger vinst 3 poäng och oavgjort 1 poäng/lag.
9: Spelplats
Skrivare ska vara placerad vid darttavlan om inte annat överenskommes.
Varje spelplats ska ha 2 st tavlor i gott skick. Mellan tavlorna ska det minst vara 150 cm
från bull till bull. Tavlan skall belysas av minst en separat ljuspunkt, helst två. Belysningen
skall vara så placerad att spelet inte störs och spelaren inte bländas på återvägen till
kastmarkeringen. Ljusring som placeras runt tavlan är oftast godkänd, men bedöms av
SK.
Det skall finnas avståndsmarkering eller sparklist.
Rökning är förbjuden i spellokal en timme innan match och tills matchen är avslutad.
Lag skall ha tillträde till lokalen en timma innan spelstart.
10: Lagledaren
Det åligger lagledaren att före seriestarten förvissa sig om att man erlagt fastställda
avgifter för deltagande lag och att spelarna är registrerade i VDF.
Det är lagledarens skyldighet att känna till och informera sina lagkamrater dessa regler för
Göteborgsserien. Denne tar också på sig ansvaret att se till att de efterföljs.
Lagledaren behöver inte skriva licensnummer på protokollet, (det är ändå viktigt att
kontrollera att spelaren har godkänd licens)
Om laget byter lagledare under säsongen ska detta meddelas till Göteborgsseriens
ansvariga och divisionens lagkaptener.
Vem som är lagledare ska synas tydligt på protokollet.
Lagledaren kan vid behov såsom vid eget spel eller skrivning utse någon annan i laget
tillfälligt att vara lagkapten men detta ska då tydligt meddelas alla spelare.
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11: Kvalspel/slutspel och upp/nedflyttning
Kvalspel tillämpas inte 2020 / 2021
Slutspel alla divisioner utom Mix:
1:an möter 4:an, 2:an möter 3:an. Vinnarna i dessa matcher möts i final. I finalen är det
middling som avgör vilket lag som är hemmalag.

Upp/nedflyttning
1:an och 2:an i de öppna divisionerna går upp en division till nästkommande år. De sista 2
lagen går ner en division till nästkommande år.

12. Flyttning av match
Vid flyttning av match skall detta beslutas så tidigt som möjligt, men allra senast 24
timmar innan spelstart och måste också informeras till seriekommittén. Flyttad
match måste spelas inom 7 dagar före eller efter ordinarie spelomgång.
Det lag som vill flytta matchen ansvarar för att flytten meddelas SK.
Sista omgången i varje division får dock aldrig flyttas!
Tillämpas inte i Mix då möten sker endast 1–2 gånger / månad.
13: Matchprotokoll
Omgång, datum, hemma- respektive bortalag, samt för- och efternamn ska textas tydligt
på protokollet. (inga smeknamn eller endast förnamn får förekomma)
Hemmalaget ansvarar för att protokollet rapporteras in inom 48 timmar efter matchen.
Bortalaget har ytterligare 24 timmar på sig att signera och godkänna matchresultatet.
För sent inkommit eller ofullständigt ifyllt protokoll kommer att medföra sanktion.
Höga utgångar 111–170, samtliga 180-kast samt antal tons (kast 100–180) skall noteras på
matchprotokollet, dock inte vid TieBreak. Även pilsnitt skall noteras, dvs hur många pilar
den som vann setet kastade och hur många pilar den som förlorade setet kastat + vad
denne stod på vid det tillfället.
Matchprotokoll fylls i på dartstatistik.se, båda lagledarna signerar med mailadress. När
”Signering klar” är ifyllt stängs matchen och endast SK kan öppna för eventuella
ändringar.
14: Matchresultat
Resultatet skall vara inrapporterat av hemmalaget inom 48 timmar, bortalaget har
ytterligare 24 timmar på sig att godkänna matchen.
Det lag som missköter inrapportering av protokoll kommer att förlora matchen som
spelats, vid upprepade förseningar. Andra gången det försenas kommer match att skrivas
in som W.O-förlust för det lag som inte rapporterar eller signerar i tid.
OBS!! Protokollet sparas hos lagkaptenen tills säsongen är slut.
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15: Övriga regler
De lag som vägrar gå upp en division efter att ha vunnit sin division flyttas ner till sista
divisionen.
Spelare ska så snabbt som möjligt kasta sina pilar och man får inte lämna
avståndsmarkeringen för att dricka, gå på toaletten eller annat. Det är alltså inte tillåtet
att ta en promenad.
Kastad pil räknas om den träffar väggen eller tavlan men om pilen ej når fram får den
kastas om. Det är inte tillåtet att i frustration kasta pilar i tavlan eller vägg m.m. varning
kan först utdelas och vid upprepande händelse kan det bli tal om avstängning.
Om pil ramlar ur tavlan innan du tagit i den gills ej pilen. Det är dock tillåtet för spelaren
att med ett finger stödja en pil som sitter löst och riskera att lossna ur tavlan innan
matchskrivaren hunnit notera poängen.
OM du (tjockar dig) kastar mer poäng än vad du har kvar, kan du ej fortsätta att kasta i
denna kastomgång utan får vänta tills det är din tur nästa gång.
Börjande lag skriver.
Lagledare får hjälpa spelare vid singel. Om lagledaren väljer att skriva match har den
förverkat sin rätt att hjälpa spelaren men kan välja en annan spelare i laget som får hjälpa
till. Alla i båda lagen måste informeras om detta innan delmatchen börjar. Hjälpen ska ske
snyggt och på så sätt att den ej stör motståndaren.
I dubbel får spelarna hjälpa varandra, men även här ska det ske på så sätt att det ej stör
motståndarlaget.
Skrivare skall bara informera om vad kastaren har kvar och vad den kastat. Som skrivare
talar man bara om vilken summa spelaren har kvar, ej vilken dubbel spelaren skall kasta
på.
Felräkning av noterad poäng gäller om det inte blir korrigerat innan samma spelare / lag
kastar igen.
Vid tvist om poängen är det matematiken som gäller.
Spelstället ska ha tillgång till kollektivtrafik inom rimligt gångavstånd eller så
får hemmalaget ombesörja transport mellan speltillfället och hållplats/station vid
speltillfället. Bortalaget meddelar senast 24 timmar före match ifall detta behövs.
16: Barn
Det är ej lämpligt att barn under 18 år vistas i spellokalen under pågående spel om
förälder deltager.
Barn under 18 år (juniorer) får dock delta i Göteborgsserien om en närvarande förälder är
nykter
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17: Spelschema och Info
Spelschema, regelverk och information publiceras på www.gbgserien.se
Göteborgsseriens mailadress är sk.vdf@dart.se
18: Outstanding Player
Outstanding player har betalt deltagande i DM enligt nedan
1: a Alla klasser
2–3 Singel
20: Force Majeure
I händelse av oförutsägbara händelser beträffande lag i Göteborgsserien förbehåller sig
Seriekommittén/VDF rätten att vidta avsteg från dessa regler om man finner det
nödvändigt.

