
Ligaregler for Fredericia 501 Medley

Bestyrelsen skal bestå af 5-7 medlemmer og suppleanter, deraf udtages et festudvalg. Bestyrelse 
består af formand, næstormand og medlemmer samt suppleanter.

Valg af bestyrelsen sker hvert andet år, det er formand og medlem det ene år og næstormand og 
medlem det andet år, suppleanter hvert år.

Ting angående reglerne, kan kun foregå på en generalforsamling, med fertals stemmer.

Spillertilmelding

§1 Når en spiller har spillet én kamp for et hold, så betragtes denne spiller som værende tlknytet 
dete hold i hele sæsonen.

§1.1 Det er ikke tlladt at skife hold midt i en sæsonen. Holdskif er kun tlladt mellem sæsoner.

§1.2 Spillertlmelding i løbet af sæsonen er muligt, dog ikke i den sidste ferdedel af sæsonen.  En 
spiller skal på tlmeldingsdatoen være fyldt 15 år for at kunne deltage i Dartliga.dk.

§1.3 Alle spillere skal inden første kamp have et gyldigt Medalist medlemskort, med gyldig ratng. 
Der kræves minimum 10 spil (5 spil 01 og 5 spil Cricket) på kortet for at have en ratng. Kortet er 
strengt personligt, og må kun anvendes tl ligaspil i Medley-ligaen efer at kortet har været 
anvendt kamp første gang. Dete kort skal medbringes tl kampene.

§1.4 Der spilles altd master out i 01-spil. Der må under ingen omstændigheder lukkes på single 
bull. Sker dete, så anvendes ”reverse a win” funktonen på maskinen.

Materiale

§2 Alle matcher i Fredericia Medley må udelukkende spilles på Medalist dartmaskiner opstllet af 
Dartliga.dk. 

§2.1 Der spilles med de udleverede pile fra spille-stedet, eller med spillerens egne pile såfremt de 
opfylder følgende krav: Dartpilen skal have plastcspidser monteret. Dartpilenes maksimumvægt 
inkl. skaf og fights må ikke overstge 21 gram.

§2.2 Kastelinjen skal anbringes på gulvet i en afstand på 2,06 m fra foden af maskinen, således at 
kasteafstanden er 2,44 meter tl skiven. Flytes der på maskinerne, f.eks. pga. tabte pile under 
maskinen, tages der nye mål vedrørende afstanden, af hjemmeholdets holdkaptajn. Nye 



kastelinjer kan rekvireres hos Per fra Dartliga.dk på tlf. 26 24 65 42. Der må bruges stållister, disse 
skal dog være optegnet med afstands tal, som på de andre (det røde stykke ).

§2.3 Fejl på maskiner skal meldes tl Per på tlf. 26 24 65 42 senest dagen efer, og det er 
hjemmeholdets kaptajn der skal sørge for at det bliver meldt. Maskinerne skal være klar tl næste 
turneringskamp.

Sæson

§3 En sæson i ligaregi gennemføres 2 gange årligt. Alle hold spiller i én og samme pulje og møder 
hinanden 2 gange.

§3.1 Sæsonen køres med god ro og orden, samt med respekt for hinanden og modstanderen; er 
der råb og højt skrig som er tl gene for en spiller, bliver der givet en advarsel; hvis det er samme 
person hver gang, og ved fortsat støj fra personen, bortvises denne fra kampen, og ved chikane 
gælder samme regler. Disse regler gælder også for tlskuere.
Det er holdkaptajnen der skal sørge for dete og kan dete ikke lade sig gøre, må man få hjælp fra 
spillestedets personale.

Afvikling af matcher

§4 Hjemmeholdets maskiner skal være reserveret tl ligakamp senest 15 min før kampstart. Hver 
lokaton har 2 maskiner, og minimum den ene maskine skal være reserveret tl gæsteholdet 
således at de kan spille mindst 15 min inden kampstart.

§4.1 Hvis et hold ikke er mødt senest 30 min efer planlagt kampstart, så er det udeblevne hold 
dømt som taber med cifrene 16-0.

§4.1.1 Evt. afud tl matcher skal gives senest 24 tmer før kampstart. Kun ved akut sygdom kan 
der sendes afud op tl 4 tmer inden kampstart, og ny dato fndes.

§4.1.2 Er det ikke muligt at afvikle matchen på den anførte termin, skal holdkaptajnerne selv fnde 
en ny dato. Denne dato må højst være 14 hverdage efer den anførte termin. Et hold kan ikke 
nægte at fyte en kamp. Hvis holdene ikke indbyrdes kan fnde en ny dato, så skal Dartliga.dk 
informeres. Dartliga.dk vil herefer sæte dato for kampens afvikling.

§4.1.3 Det er tlladt for et hold at starte matchen med 3 spillere. Den 4. spiller skal være mødt før 
start på kamp nr. 3 – ellers dømmes denne 4. spiller som taber af første kamp med 0-2. Det er ikke
tlladt at spille hele kampen med 3 eller færre spillere.



§4.1.4 Det er tlladt at bruge 1-2 udskifningsspillere i løbet af matchen, såfremt disse er skrevet på
kampsedlen inden spilstart. Udskifning af spillere kan kun ske mellem 2 spillerunder, og 
tlbageskifning er ikke tlladt. Kan være undtagelser.

§ 4.3 Alle kampe afvikles med HANDICAP— alle spiller skal inden deres første kamp have 
registreret et Medalist medlemskort med en gyldig ratng. Kortene scannes inden kampen sætes i 
gang, og handicap tlføjes. I de sjældne tlfælde hvor maskinen ikke er online, så kan man manuelt 
indtaste ens handicap ved tryk på skivens felter. Hvis man er handicap 5 trykkes på felt 5 osv.

§ 4.4 Såfremt et medlem ikke har medbragt sit gyldige Medalist medlemskort, så taberdømmes 
holdet i samtlige denne spillers kampe, medmindre der kan indsætes en reserve tl at tage denne 
spillers plads (jf. 4.1.4).

§ 4.5 En spiller fra hjemmeholdet starter i 1. sæt i alle kampene. En spiller fra udeholdet starter i 2.
sæt. Skal en spiller ud i 3 sæt, så kastes en pil efer Bull`s Eye, eller der fippes, dete afgøres af 
spillerne, laveste handicap vælger. Pilen skal sidde fast i tavlen, ellers kastes der om.

§ 4.6 Det er den hvide linje på kastelinjen der er gældende, denne må ikke overtrædes. Det er dog 
OK at læne sig ind over linjen.

§ 4.7 Pile som er kastet mod maskinen tæller som kastet.

§ 4.8 Pilen har altd rett Hvis en pil sidder fast i maskinen, men i et sjældent tlfælde har talt 
forkert, så skal der bruges ”korrigér en pil”-funktonen ved at trykke på gul knap. Den korrekte 
score indtastes og spillet fortsæter. Hvis en pil ikke sidder fast i skiven, så tæller den score som 
maskinen har noteret ALTID.

§ 4.9 Hvis en spiller kaster uden for tur, så skal der ligeledes benytes ”korrigér en pil”-funktonen, 
og den spiller der oprindeligt skulle have kastet, fortsæter spillet.

§ 4.10 Bevist snyd i en kamp giver en tabt kamp, og det er den kamp der snydes i der tabes.

Kampsedlen og resultatet

§ 5 Kampens resultat skal straks efer kampen sendes som MMS tl 20 30 00 08.

§ 5.1 Kampsedlen skal udfyldes løbende under afviklingen af matchen, og ved afslutning skal 
holdkaptajner kontrollere og bekræfe resultaterne ved at underskrive kampsedlen. Kampsedlen 
indsendes senest 2 dage efer kampafslutning tl Dartliga.dk enten med MMS eller mail. 



Kontaktnfo står på kampsedlen. Vi anbefaler at en spiller straks efer kampen tager et billede af 
sedlen og sender den som MMS eller på mail. Det er begge holds ansvar at kampsedlen 
fremsendes inden for den anførte tdsramme. Er kampsedlen ikke fremsendt inden for 2 hverdage,
så taber hjemmeholdet med 16-0.

§ 5.2 Såfremt at kampsedlen ikke er udfyldt korrekt, så vil resultater ikke tælle tl ranglisten. Kun 
nye kampsedler må anvendes. Såfremt der indsendes en gammel kampseddel, så vil denne ikke 
tælle tl ranglisten. Kampsedler vil ikke længere være synlige på Dartliga.dk, men Dartlliga.dk vil 
opbevare kopierne i 12 mdr. hvorefer de sletes.

Udeblivelse fra match

§ 6 Udebliver et hold fra en match, så taberdømmes holdet med 0-2 i samtlige kampe.

§ 6.1 Udebliver et hold fra 2 match på en sæson, så vil holdet blive diskvalifceret fra sæsonen og 
samtlige resultater fra holdets matcher vil blive annulleret.

Liga

§7 En liga kan bestå af op tl 16 hold. Et hold består af 4 spillere samt evt. udskifningsspillere 
(max. 2 per match).

§7.1 Alle kampe spilles bedst af 3 sæt Medley i Match play funkton med master out indstlling i 
501-spillet.

§7.2 Matchen spilles som 16 kampe (alle bedst af 3 sæt), og hvert hold tldeles 1 point for hver 
vunden kamp tl ligastllingen. Således får man 10 point hvis ens hold vinder 10-6.

§7.3 Holdene placeres i ligaen efer antal point, således at vinderholdet er det hold med fest 
opnåede point i sæsonen. Er der pointlighed mellem et eller fere hold, så afgøres rækkefølgen af 
resultatet på indbyrdes matcher. Er der også lighed her, så spilles der en ny og afgørende match 
som afgør placeringen.

Rangliste

§ 8 Dartliga.dk laver rangliste for spillere baseret på antal vundne kampe. Kun gyldige indsendte 
kampsedler kan danne grundlag for udregning af ranglisten. Alt skal udfyldes korrekt, og kun de 
nye kampsedler må anvendes.



Disse regler er revideret d. 7. april 2018—strider og tvister afgøres helt og holdent af 
turneringsledelsen, og IKKE af Medalist Danmark.

Dete regelsæt er UDELUKKENDE tl 501 Medley dartligaen i Fredericia.
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