Dart
2019/20

Dart turneringsplan 2019/20
Velkommen til en ny dartsæson i Firmaidrættens Hus, Milnersvej 35D, 3400 Hillerød.
I år deltager der 9 hold i double og 18 spillere i single.
I double møder man hinanden 9 gange og i single 4 gange.
Double afvikles tirsdage fra klokken 19.00. Første gang 1. oktober 2019. Sidste spilleaften 7. april
2020. Stævne Planner kan ikke styre en turnering hvor man møder hinanden mere end 8 gange, så
af denne årsag spiller vi 2 turneringer hvor vi møder hinanden 4 gange før jul og 5 gange efter.
Resultatet af begge turneringer lægges sammen og danner grundlag for slutstillingen.
Single afvikles torsdage fra klokken 19.00. Første gang 3. oktober 2019. Sidste spilleaften 26. marts
2020.
Der spilles ikke på følgende dage.
Double: 17., 24. og 31. december 2019
Single: 19. og 26. december 2019 samt 2. januar 2020

Afvikling af kampe
Der spilles efter DFIF’s regler for dart. 501 lige ind, dobbelt ud, bedst á 3 sæt.
I begge kategorier spiller herrer og damer i samme turnering og på lige vilkår.
Alle kampe er programsat, men tider er dog kun vejledende. Spillere, der ikke selv spiller, fungerer
som tavledommere. Der trækkes lod om udlæg.
De fastsatte kampe har naturligvis fortrinsret på spilleaftenen, men i det omfang der er muligt, er
det tilladt at afvikle hængepartier og spille kampe forud.
Efter endt kamp noteres resultatet på kampsedlen, det er vinderens ansvar at dette bliver korrekt
skrevet.

Afbud
Afbud skal meldes til et udvalgsmedlem senest klokken 19.00 på spilledagen, eller skrives på
afbudslisten, som hænger i spillelokalet.
Spilleren/holdet der melder afbud er ansvarlige for selv at aftale et andet spilletidspunkt med
modstanderen. I alles interesse bør begge parter gøre en indsats for at afvikle kampen.
Alle kampe skal, for at være tællende, afvikles senest 16. april 2020.

Turneringsprincipper
Hvis en kamp ikke afvikles gælder følgende regel:
Har der ikke kunnet træffes aftale om afvikling af kampen, er det den part, der først meldte afbud,
der dømmes som taber af kampen, 0 – 2. Hvis 2 spillere/hold der skal mødes, begge melder afbud,
og ikke får afviklet kampen inden den sidste spilleaften, dømmes begge spillere/hold som tabere,
0 – 0. Dartudvalget kan til en hver tid dispensere for disse regler, hvis det skønnes at det er til gavn
for afvikling af turneringen.

Beregningsprincipper i stillingen
Står 2 spillere/hold lige efter sidste spillerunde, er det de indbyrdes kampe der er afgørende. Er
disse lige er det den totale sætscore i de indbyrdes kampe der er afgørende. Er denne lige er det
den totale sætscore i alle kampe der afgørende. Er denne også lige spilles en ny kamp.
Står 3 eller flere spillere/hold lige efter sidste spillerunde, er det de indbyrdes kampe der er
afgørende. Er disse lige er det den totale sætscore i de indbyrdes kampe. Er denne lige er det den
totale sætscore i alle kampe der er afgørende. Er denne også lige spilles 1 sæt med lige mange
dart.

Afslutning af turneringen
Sidste frist for afvikling af kampe er torsdag den 16. april 2020.
Efter dette tidspunkt træder ovennævnte turneringsprincipper i kraft.
Hvis en spiller/hold trækker sig fra turneringen eller meddeler ikke at kunne afvikle evt. resterende
kampe træder følgende regler i kraft:
Har spilleren/holdet ikke afviklet én mere end halvdelen af de fastsatte kampe annulleres alle
spillerens/holdets resultater, og samtlige kampe noteres som tabt med 0 – 2.
Har spilleren/holdet afviklet én mere end halvdelen af de fastsatte kampe noteres spilleren/holdet
som taber af de resterende kampe med 0 – 2.

Præmier
I double spilles der om præmier til de 3 bedste hold.
I single spilles der om præmier de 3 bedste spillere m/k, samt bedste dame.
Såfremt den bedste dame er placeret i top 3, vil den sidste præmie tilfalde nr. 4 i turneringen.
Der spilles om præmier til de 3 H’er for henholdsvis damer og herrer.
Desuden udnævnes ”årets profil” når sæsonen slutter, og dartudvalget modtager gerne input og
gode forslag til hvem denne store hæder skal tilfalde. Kriterierne for at blive udnævnt kan som
altid være både sportslige præstationer og sociale egenskaber ☺
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