
Ligaregler, Fredericia Medley

Spillertilmelding

§1 Når en spiller har spillet én kamp for et hold, så betragtes denne spiller som
værende tilknyttet dette hold i hele sæsonen. Såfremt en spiller spiller på mere
end det ene hold, så vil spilleren blive udelukket for resten af sæsonen.

§1.1 Det er ikke tilladt at skifte hold midt i sæsonen. Holdskifte er kun tilladt 
mellem sæsoner.

§1.2 Spillertilmelding i løbet af sæsonen er muligt, dog ikke i den sidste 
fjerdedel af sæsonen. Der må max spille en ung mellem 15 og 18 år på hvert 
hold i Medley Dartligaen.

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

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

Materiale

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

§2.1 Der spilles med de udleverede pile fra spillestedet, eller med spillerens 
egne pile såfremt de opfylder følgende krav:

 Dartpilen skal have plasticspidser monteret.
 Dartpilenes maksimumvægt inkl. skaft og flights må ikke overstige 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 til skiven. Flyttes 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.

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



Sæson

§3 En sæson i ligaregi gennemføres én gang årligt. Alle hold spiller i én og 
samme pulje og møder hinanden 3 gange.
§3.1 Sæsonen køres med god ro og orden, samt med respekt for hinanden og 
modstanderen; er der råb og højt skrig i længere tid, 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.

Afvikling af matcher

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

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

§4.1.1 Evt. afbud til matcher skal gives senest 24 timer før kampstart. Kun ved
akut sygdom kan der sendes afbud op til 4 timer inden kampstart. Ved afbud 
senere end 6 timer før start (uanset årsag) vælger modstanderholdet om 
kampen skal gennemføres på andet tidspunkt eller om de ønsker at vinde uden
kamp.

§4.1.2 Er det ikke muligt at afvikle matchen på den anførte termin, skal 
holdkaptajnerne selv finde en ny dato. Denne dato må højst være 14 hverdage
efter den anførte termin.
Et hold kan ikke nægte at flytte en kamp. Hvis holdene ikke indbyrdes kan 
finde en ny dato, så skal Dartliga.dk informeres. Dartliga.dk vil herefter 
fastsætte en ny dato, og kampen skal da afvikles på denne dato. Såfremt ét af 
holdene ikke kan spille på denne dato, vil det blive taberdømt.

§4.1.3 Det er tilladt 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.

§4.1.4 Det er tilladt at bruge 1-2 udskiftningsspillere i løbet af matchen, 
såfremt disse er skrevet på kampsedlen inden spilstart. Udskiftning af spillere 
kan kun ske mellem 2 spillerunder, og tilbageskiftning er ikke tilladt.

§4.2 Hver match spilles med 16 kampe – alle som bedst af 3 sæt. Spillet er 
Medley Master Out. Maskinens match-play funktion skal anvendes til afvikling 
at kampe i formatet Medley (501-Cricket-Choice).

§4.3 Alle kampe afvikles med HANDICAP – alle spillere skal inden deres første 
kamp have registreret et Medalist medlemskort på www.medalistworld.com 
med en gyldig rating. Kortene scannes inden kampen sættes i gang, og 



handicap tilføjes. I de sjældne tilfælde hvor maskinerne ikke er online, så kan 
man manuelt indtaste ens handicap ved at trykke på skivens felter. Hvis man 
er handicap 5 trykkes på feltet 5 osv.

§4.4 Såfremt en spiller ikke har medbragt sit gyldige Medalist medlemskort, så
taberdømmes holdet i samtlige denne spillers kampe, medmindre der kan 
indsættes en reserve til 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 spillerne ud i 3. sæt, så kastes en pil efter 
Bull’s Eye for at afgøre udlægget eller valg af spil. Pilen skal sidde fast i tavlen,
ellers kastes der om. Vinder af Bulls Eye vælger enten udlæg eller spil. Vælger 
vinderen udlægget, så vælger modstanderen spillet. Vælger vinderen spillet, så
gives udlægget til modstanderen.

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

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

§4.8 Pilen har altid ret! Hvis en pil sidder fast i maskinen, men i et sjældent 
tilfælde har talt forkert, så skal der bruges ”korrigér en pil”-funktionen ved at 
trykke på gul knap. Den korrekte score indtastes og spillet fortsætter. 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 benyttes ”korrigér 
en pil”-funktionen og den spiller der oprindeligt skulle have kastet, fortsætter 
spillet.

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

§4.11 Hvis Cricket spillet går alle runder ud, så afgøres vinderen ved antal af 
markeringer. Dette tal kan ses under spil markeret med ”Total Marks”. Det er 
derfor ikke nødvendigvis den spiller med flest point som vinder hvis runderne 
går ud.

Kampsedlen og resultat

§5 Kampens resultat skal straks efter kampen sendes på sms til 20 30 00 08 
eller på e-mail til info@dartliga.dk. Dartliga vil opdatere stillingen senest 24 
timer efter kampens afvikling.
 
§5.1 Kampsedlen skal udfyldes løbende under afviklingen af matchen, og ved 
afslutning skal holdkaptajner kontrollere og bekræfte resultaterne ved at 
underskrive kampsedlen. Kampsedlen indsendes senest 5 hverdage efter 
kampafslutning til Dartliga.dk enten med mms eller e-mail. Kontaktinfo står på

mailto:info@dartliga.dk


kampsedlen. Vi anbefaler at en spiller straks efter kampen tager et billede af 
sedlen og sender den som mms eller på e-mail. Det er begge holds ansvar at 
kampsedlen fremsendes inden for den anførte tidsramme. Er kampsedlen ikke 
fremsendt inden for 5 hverdage, så taber hjemmeholdet med 16-0.

§5.2 Såfremt kampsedlen ikke er udfyldt korrekt, så vil resultater ikke tælle til 
ranglisten. Kun nyeste kampsedler må anvendes. Såfremt der indsendes en 
gammel kampseddel, så vil denne ikke tælle til ranglisten. Kampsedler vil ikke 
længere være synlige på Dartliga.dk, men Dartliga.dk vil opbevare kopierne i 
12 mdr. hvorefter de slettes. 

Udeblivelse fra match

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

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

Liga

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

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

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

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

Rangliste

§8 Dartliga.dk laver en rangliste for spillerne baseret på antal vundne kampe. 
Kun gyldige indsendte kampsedler kan danne grundlag for udregning af 
ranglisten. Alt skal udfyldes korrekt, og kun de nye 2014-kampsedler må 
anvendes. Ranglisten opdateres ca. én gang hver 14. dag.

- Disse regler er revideret d. 8. februar 2018 – strider og tvister afgøres helt 



og holdent af turneringsledelsen, og IKKE af Medalist Danmark.

- Dette regelsæt er UDELUKKENDE til Medley Dartligaen i Fredericia.


