Välkommen till
Riksserien 2020/2021
Svenska Dartförbundet har härmed
nöjet att inbjuda Sveriges
dartklubbar till Riksserien.
•

Tre sammandrag med tre matcher per helg (två på lördag och en
på söndag). Pga COVID-19 har vi satt ett reservdatum i januari
för första sammandraget.

•

Sammandrag 1 spelas 28–29 november 2020. (23–24/1–2021
reservdatum), Sammandrag 2 spelas 20–21 mars 2021.
Sammandrag 3 spelas 17–18 april 2021

•

16 singlar, 2 dubblar (alla fyra spelare möter motståndarlagets
fyra spelare i singel samt spelar en dubbelmatch) i varje match.

•

Spelformen = 5x501 i öppna serierna: elit, superettan och
division 1 Övriga divisioner spelar 3x501.

•

Dam Elit spelar 1x501, 16 singlar och 2 dubblar. De har även ett
kompletterande regelverk.

•

Slutspel i Div Elit är återupptaget. Lag 1 möter lag 4 och lag 2
möter lag 3 i semifinal. Vinnarna möts i final där middling avgör
hemmalaget. Slutspelet planerat till 29 maj-2021

•

Vi kommer även i år att tillåta dispensansökningar för föreningar
att samarbeta, för att öppna möjligheten för mindre föreningar
att spela riksserien. Även detta år över distriktsgränser.

•

Nytt för i år är även att all inrapportering sker digitalt där båda
lagledarna kommer att få signera protokollet på dartstatistik.se
Mer information om detta kommer senare i höst, i god tid innan
spelstart.

Anmälan Öppnar 5
augusti 2020 och
stänger 15
september 2020.
Anmälan görs via ett
digitalt formulär som
skickas ut till
föreningarna med Epost

Avgifter 2019/2020
Elitserien öppna: 2
000:Elitserien dam 2 000:Superettan öppna:
1500:- Övriga serier
800:Avgifter gällande
2020/2021
Elitserien öppna: 1
000:Elitserien dam: 1 000:Superettan öppna:
750:- Övriga serier:
400:-

Avgifterna faktureras
föreningarna

OBS 18 års åldersgräns för spel.
Vill du veta mer om riksserien är du välkommen att kontakta oss!
Hälsningar,
Seriekommittén, Svenska Dartförbundet

Hemsida: www.dart.se
E-post: sk@dart.se

OBS
Tabellsegrarna i div 1, 2
och 3 föregående
säsong har fri lagavgift
säsongen
2020/2021

