
Regler for Regionsturneringen: 

 

0 - Formalia: 

Turneringsleder: Kåre (Islev) 

Resultatformidling og stilling: challonge.com 

Hjemmeside: islevdart.dk/homepage/frames/region.html 

Ordensudvalg: Kim (Sølvpilen) 

1 – Hygge-rækken, 1.division: 

3-mandshold, kampstart 19:00. Der spilles 9 singler og 3 doubler. 

2 – Hygge-rækken, 2.division: 

3-mandshold, kampstart 19:00. Der spilles 6 singler og 2 doubler. 

3 – Placering: 

Sammensætningen af turneringen afhænger af antallet af tilmeldte hold, og fastsættes på det årlige 

regionsmøde sidst i august. Som udgangspunkt rykker man op hvis man vinder sin række. 

Ved pointlighed differentieres først efter bedste sæt-score. Hvis denne er lige ses på indbyrdes 

kampe. 

4 - Afbud, kampflytninger og den slags: 

Husk at give BÅDE modstanderholdet OG mig besked hurtigst muligt. Det er ikke noget problem at 

flytte kampe, - bare giv besked :) 

Ved afbud mindre end 24 timer før kampstart kan modstanderholdet vælge at vinde uden kamp. 

Det opfordres til at denne løsning kun vælges som absolut sidste udvej, og at man prøver at få alle 

kampe afviklet regulært. 

5 - Kampafvikling: 

Er der tvivl om noget, så tal pænt med modstandere og prøv at finde en rimelig løsning. Hvis man 

ikke inden kampens start har aftalt andet, spilles der med 42-darts reglen. 

6 - Resultater og kampsedler: 

Resultatformidling: Når kampen er afsluttet kan man via Challonge indtaste resultatet og se den 

opdaterede stilling. Alternativt kan resultatet sendes til mig. 

Kampsedler: Bedes udfyldt med TAL og både fornavn og efternavn. Skal enten uploades på 

challonge eller indsendes til mig asap (via mail, sms, brevdue eller andet).  

7 – Klubskifte og karantæneregler: 

Man kan være medlem af alle de klubber man vil, men kun spille regionsdart for én klub og et hold 

ad gangen :) 

Skulle der opstå et behov for at skifte "regionsklub" undervejs i en sæson skal man henvende sig til 

turneringsledelsen og være forberedt på tre spillerunders karantæne  


