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Spelregler och format
1. Allmänt
Sweden Cup är en lagtävling för medlemsdistrikt inom Svenska Dartförbundet (SDF). Varje lag
skall utgöras av fyra (4) herrar och fyra (4) damer. SvDFs tävlingsregler skall tillämpas i alla
klasser i Sweden Cup. Separata lag dam och herr.

2. Klasser
Herrsingel, Herrdubbel, Damsingel, Damdubbel och Lagmatch.

3. Anmälning
Distrikten skall anmäla sina lag (max tre (3) stycken två (2) herr och ett (1) dam) alternativt ett (1)
herr och två (2) dam) på de utsända anmälningsblanketterna från arrangerande distrikt.
För deltagande i Sweden Cup krävs att spelaren är licensierad för samma distrikt som han/hon
representerar i tävlingen, samt fullgjort sina skyldigheter gentemot DD och SvDF. För att vara giltig
skall licens vara löst och rapporterats vidare av det DD/Förening spelaren tillhör i enlighet med
licensieringsanvisningarna och karensreglerna i SvDFs Tävlingsbestämmelser. Observera att
för Sweden Cup inte lämnas dispens för distrikt med eventuellt avvikande interna regler.

4. Lottning / Seedning lagspel
(a) Vid upp till åtta (8) anmälda lag spelas två (2) pooler.
(b) Vid nio (9) till elva (11) anmälda lag spelas tre (3) pooler.
(c) Vid tolv (12) till sexton (16) anmälda lag spelas fyra pooler.
(d) Vid fler än sexton (16) anmälda lag skall seedningen utföras i samråd med SvDFs
TK.

5. Lottning / Seedning dubbel - singel
a) Dubbel
Ingen seedning av deltagande par
b) Singel
Seedning endast av deltagande lags A-spelare

6. Format
I. Singel

spelas söndag.

Rak cup där alla matcher spelas i bäst av sju set 501. Rak start och utgång på dubbel.
II. Dubbel

ev. start lördag vid få lag. Annars söndag
Rak cup där alla matcher spelas i bäst av sju set 501. Rak start och utgång på
dubbel.

III. Lag

spelas lördag
Pool med efterföljande rak cup. Alla matcher spelas bäst av 17 (16) set 501. Rak start
och utgång på dubbel. Matchen avslutas när ett lag nått 9 poäng.
Vid ställningen 8 - 8 tar varje lag ut en spelare som spelar ett sista och avgörande
set.
Kastordningen i avgörande set avgörs genom kast mot bullen, där det lag som började
lagmatchen skall börja kasta mot bullen.
Ettan och tvåan går vidare från varje pool.
Vid poolspel avgörs placeringen enligt följande prioritetsordning:
1. Antal vunna matcher
2. Setskillnad +/- (ex. 7-5 räknas lika som 6-4)
3. Inbördes möte (endast matchresultat, ej set skillnad)
4. Vid 3 lika i en pool spelas 1 set 1001 där lagens lagledare utser deltagande spelare

7. Poängberäkning
För att få poäng måste man vinna minst en match.
Ex. Blir man 5-8 utan att ha vunnit en match utgår inga poäng.
Poäng beräknas enligt nedanstående tabell:

Sweden Cup Lag poäng
Placering

Lag

Dubbel

Singel

1:a

40

30

21

2:a

24

20

15

3-4

12

12

10

5-8

4

6

6

9-16

2

3

3

17-32

1

1

1

33 - 64
Det distriktslag som erhållit flest antal slutpoäng utses till vinnare av Sweden Cup
Dam respektive Herr.
I det fall flera lag får samma antal slutpoäng, delas placeringen. Distrikten kan ej lägga
ihop poäng från ev. båda lagen.

8. Kastordning
Kastordningen i singel och dubbel avgörs genom middling. Där spelaren / paret som står
överst på stegpappret börjar middla. I dubbel spelar alltid parets A-spelare de första 3
pilarna i varje set
Lagmatcherna spelas efter ett förutbestämt schema som inte får ändras under tävlingen.
I det fall en delmatch börjas av fel spelare, spelas setet om.
I det fall ett lag spelar med fel spelare i en delmatch, förlorar man den delmatchen.

9. Träning
Varje spelare har rätt till sex (6) träningspilar på matchbanan före match. I lagmatchen har
varje spelare rätt till sex (6) träningspilar i sin första delmatch. Därefter har spelare endast
rätt till tre (3) träningspilar.

10. Reserver
Varje lag har rätt att använda sig av en herr- respektive damreserv. Utbytt spelare får inte
deltaga vidare i turneringen.

11. Lagledarmöte
SvDFs TK, eller av denna utsedda representant skall hålla ett lagledarmöte före tävlingen.
På detta möte har alla rätt att ta upp eventuella synpunkter.

