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SPELREGLER 2 PLAYER SERIEN 

Spelarekvalifikationer: 
I 2 Player serien får vem som helst vara med oavsett om han/hon spelar i e-dart ligan Sverige, i 
steeldart serien eller aldrig har spelad i någon serie. 

 
2 Player serien ska avgöras på följande sätt: 
Gruppspelet: 
På varje spelställe måste det vara minst 3 lag – 5 lag / grupp! 
Man spelar i sina respektive grupper 2 gånger mot varandra. (hemma/borta) 
Matcherna spelas 2 singlar, 1 dubbel och 2 singlar, i den ordningen! 
Singlar spelas bäst av 5 set och dubbeln spelas bäst av 3 set. 
Disciplin är 501 M.O. (eller 501 Out om det finns tillräcklig med lag) 
I gruppspelet spelar man om placeringen / ranking som påverkar motståndet i slutspelet 
(sammandrag / final). 

 
Slutspelet (Sammandrag / Final): 
ALLA lag är välkommen till ett slutspel (sammandrag / final). 
Master ut och ev. enkel ut får var sitt sammandrag. 
Här spelar man bara 2 singlar och eventuellt 1 dubbel. 
Har ett lag vunnit båda sina singlar så är matchen avgjort. Man spelar således INGEN dubbel. 
Skulle det stå 1 – 1 efter singlarna, avgörs matchen då med en dubbel. 
Även här spelas singlarna bäst av 5 set och ev. dubbel bäst av 3 set. 
Slutspelet avgörs med en rak cup eller ”japanare” om antal deltagande lag tillåter det. 
En match spelas på 2st dartautomater. 

 
Spelförlopp: 
I gruppspelet avgör spelschemat vem som är hemma lag och börjar. 
Alla lag komma får en ”hemma” respektive ”borta” match. 
I slutspelet middlar man om vem som ska börjar i sin respektive match. 

 
Matchförflyttningar och W.O. 
Om ett lag inte kan spela den aktuella spelomgången har han/hon möjligheten att fråga sina 
motståndare om en annan matchdag som då måste spelas innan nästa omgång! Motståndaren 
måste INTE godkänna detta. I så fall måste laget lämnar W.O. Vid andra W.O. diskvalificeras 
laget från serien. 

 
Reserver: 
Under gruppspelet är det tillåtet att använda sig av en reserv under förutsättningen att en 
originalspelare är med i laget. Dock får man använda sig av max 3 olika spelare under hela 
säsongen. 
Under slutspelet är det tillåtet att använda sig av max 1 reserv under förutsättningen att en 
originalspelare är med även om man inte har använd sig av några reserver under gruppspelet. 
Inga reserver får bytas in när matchen har börjat. 

 
Originalspelare: 
Med ”originalspelare” menas de 2 spelare som spelar sin match i första omgången. 

 
Böter vid W.O. 
Skulle ett lag lämna en W.O. bötfälls laget med 300:-. 
Vid andra W.O. d.v.s. diskvalificering, blir summan 600:- och inget spel i 2 Player serien 
nästkommande säsong förrän böterna är betalda. 

 
Avgifter och Priser: 
Anmälningsavgiften är 200:- (100:- / lag och 100:- / spelställe). 

 
Priser: 
200:- / lag x antal lag / säsong i prispotten som fördelas på följande sätt: 
Gruppspelet: 300:- / grupp 
1a plats: 200:- 
2a plats: 100:- 
Slutspelet: resten till 1a - 3e plats + Pokaler 1a - 3e plats 


