Kappingarárið 2021
Dartfeløgini gjalda eitt árligt limagjald á kr. 1.000,00 til DSF. Gjaldið skal verða goldið innan
fyrstu kappingina í kappingarárinum.
Áðrenn fyrstu kapping skal DSF hava limalista frá øllum feløgum. Um dagføringar eru til
limalistan, skulu hesar sendast til DSF undan hvørjum kappingarvikuskiftið.
Luttøka í kappingum í double og single hjá vaksnum krevur licens frá DSF. Limirnir í
dartfeløgunum gjalda 100 krónur um árið í licens. Spælarar, sum ikki eru limir í dartfelag gjalda
100 krónur í gesta-licens fyri hvørja kapping.
Í liðkappingini skal spælari vera limur í tí felag hann umboðar.

Skipan av single kappingarárið 2021
Hvørt av teimum 8 feløgunum fær tillutað eina single-kapping. Allar kappingarnar verða
leygardag og byrja verður kl 15.
Tilmelding fer fram á heimasíðuni dartfo.com inntil hóskvøld kl 22.

Menn
Kappingin hjá monnum verður skipað sum bólkaspæl, sum síðan verður deilt upp í eitt A-cup og eitt
B-cup.
Við 25-48 spælarum verður spælt í 8 bólkum. Eru fleiri enn 48 spælarar verða 16 bólkar.
16 spælarar verða seedaðir eftir styrkilistanum (fyrstu kapping eftir listanum fyri 2019/2020). Eru
spælarar javnir í stigum, viga A-stig mest. Stendur framvegis á jøvnum, er tað placeringin á undanfarna
lista, sum er avgerðandi.
Best av 7 settum í bólkunum
16 spælarar fara víðari til A-cup (9-9-11-13 sett)
32 spælarar fara víðari til B-cup (7-7-7-7-9 sett)

Kvinnur
Kappingin hjá kvinnum verður skipað sum bólkaspæl.
Við 6-12 spælarum verður spælt í 2 bólkum. Eru fleiri enn 12 spælarar verða 4 bólkar.

4 spælarar verða seedaðir eftir styrkilistanum (fyrstu kapping eftir listanum fyri 2019/2020). Eru
spælarar javnir í stigum, er tað placeringin á undanfarna lista, sum er avgerðandi.
Best av 5 settum í bólkunum. 4 spælarar úr hvørjum bólki fara víðari til cup (5-5-7-7 sett)

Stig til styrkilista (treytin fyri at fáa stig er at koma víðari til cup-dystir):
Menninir fáa stig eftir tveimum ymiskum skipanum.
Í A-cup verða stig givin soleiðis:
Nr. 1 fær 24 stig
Nr. 2 fær 20 stig
Nr. 3-4 fáa 16 stig
Nr. 5-8 fáa 10 stig
Nr. 9-16 fáa 7 stig
Í B-cup verða stig givin soleiðis:
Nr. 1 fær 10 stig
Nr. 2 fær 8 stig
Nr. 3-4 fáa 4 stig
Nr. 5-8 fáa 3 stig
Nr. 9-16 fáa 2 stig
Nr. 16-32 fáa 1 stig

Kvinnurnar fáa stig á henda hátt:
Nr. 1 fær 8 stig
Nr. 2 fær 6 stig
Nr. 3-4 fáa 4 stig
Nr. 5-8 fáa 2 stig
Nr. 9-16 fáa stig

Fyriskipan av kappingum:
Í hølinum skulu verða minst 20 skivur
Felagið, ið skipar fyri kappingini, setur ein kappingarleiðara. Hesin kann ikki spæla við í kappingini tann
dagin, men kappingin telur við í luttøkuprosentið.
Allir dystirnir verða avgreiddir í DartConnect, sum kappingarleiðarin umsitur. DSF hevur útgerð (teldur
og teldlar), sum skulu brúkast til kappingina.
Kappingarleiðarin ásetur skrivarar til allar dystir. Spælari kann eisini verða settur at skriva dyst í
umfarinum eftir at hann er útsligin.
Víst verður annars til rundskriv um myndugleika hjá kappingarleiðara og atburð hjá leikarum.

Luttøkugjøld:
Luttøkugjaldið er 100 kr. fyri hvørja kapping (haraftrat kemur licensgjald)

FM-endaspælið
FM-endaspælið skipað eftir sama leisti, sum undanfarin ár tó við nøkrum broytingum.
Við til endaspælið sleppa:
48 teir ovastu á styrkilistanum hjá monnum, sum hava verið við í minst 3 av 8 kappingum.
8 tær ovastu á styrkilistanum hjá kvinnum, , sum hava verið við í minst 3 av 8 kappingum.
Um avboð verða, sleppur næsti á listanum við.
Náa vit ikki upp á 48 menn og 8 kvinnur við teimum, sum hava verið við í minst 3 av 8 kappingum,
verður farið til tey, sum hava tikið lut í færri enn 3 kappingum.
Kvinnurnar spæla í 2 bólkum og síðan kvartfinalur.
Hjá monnum eru 16 teir ovastu á listanum kvalifiseraðir beinleiðis til cup. Nr. 17-48 spæla í 8 bólkum,
har tveir teir bestu úr hvørjum bólki koma víðari til cup.

Skipan av double kappingarárið 2021
Double-kappingarnar vera 4 í tali og allar verða leygardag kl 15. Feløgini fáa høvi at bjóða seg fram til
at halda kappingarnar. Eru fleir enn 4 feløg, ið bjóða seg fram, verður lutakast um, hvørji feløg fáa
kappingarnar.

Tilmelding fer fram á heimasíðuni dartfo.com inntil hóskvøld kl 22.
Kappingarnar verða skipaðar sum bólkaspæl, har eitt ávíst tal av pørum síðan fer víðari í cup. Við 1324 pørum verður spælt í 4 bólkum og cup16. Við 25 pørum ella fleiri verður spælt í 8 bólkum og cup32.
Ávíkavist 4 ella 8 pør verða seedað eftir styrkilistanum (fyrstu kapping verður seedað eftir endaliga
styrkilistanum fyri 2018/2019). Eru pør jøvn í stigum, er tað placeringin á undanfarna lista, sum er
avgerðandi.
Spælt verður best av 5 settum í bólkunum
Cup-dystirnir verða best av 7 settum, tó semifinala best av 9 settum og finala best av 11 settum.

Stig til rankinglista:
Stig verða givin til hvørt parið soleiðis:
Par nr. 1 fær 11 stig
Par nr. 2 fær 8 stig
Par nr. 3-4 fáa 5 stig
Par nr. 5-8 fáa 3 stig
Par nr. 9-16 fáa 1 stig

Fyriskipan av kappingum:
Í hølinum skulu verða minst 8 skivur at spæla á.
Felagið, ið skipar fyri kappingini, setur ein kappingarleiðara. Hesin kann ikki spæla við í kappingini tann
dagin.
Allir dystirnir verða avgreiddir í DartConnect, sum kappingarleiðarin umsitur. DSF hevur útgerð (teldur
og teldlar), sum skulu brúkast til kappingina.
Kappingarleiðarin ásetur skrivarar til allar dystir. Spælari kann eisini verða settur at skriva dyst í
umfarinum eftir at hann er útsligin.
Víst verður annars til rundskriv um myndugleika hjá kappingarleiðara og atburð hjá leikarum.

Luttøkugjøld:
Tað kostar 200 kr. fyri hvørt parið pr. kapping (haraftrat kemur licensgjald)

FM-endaspælið
FM í double verður avgjørt millum 8 tey bestu pørini á styrkilistanum fyri double (um avboð verða,
sleppur næsta parið á listanum við).
Eru pør jøvn í stigum eftir 4 kappingar, verður hugt eftir, hvør hevur flest 1.-pláss, flest 2.-pláss o.s.fr.
Fyrst verða fjórðingsfinalur (1 møtir 8, 2 møtir 7 osfr.)
Síðan verða hálvfinalur og at enda verður finala.

Skipan av liðkapping kappingarárið 2021
Liðkappingin verður spæld í 4 umførum, somu dagar og á sama stað sum kappingarnar í double.
Liðkappingin verður eisini avgreidd í DartConnect.
Endaliga skráin fyri liðkappingina verður løgd, tá funnið er út av, hvussu nógv lið melda til.
Um 9 lið ella færri melda til, verða øll liðini í einum bólki. Um 10 lið ella fleiri melda til, verður spælt í
tveimum bólkum og síðan hálvfinalur og finala.

Skipan av mixdouble kappingarárið 2021
Kappingarnar í mixdouble vera 6 í tali og allar verða leygardag. Argja Dartfelag hevur sum
útgangspunkt bjóðað seg fram til at hýsa øllum kappingunum.
Í mixdouble verður kappast í Mickey Mouse.
Kappingarnar verða skipaðar sum bólkaspæl, har eitt ávíst tal av pørum síðan fer víðari í cup.
Spælt verður best av 3 settum heilt fram til finaluna, sum verður best av 5 settum.

Skipan av ungdómsdart kappingarárið 2021
Sum eina roynd skipar DSF fyri ungdómskappingum. Í fyrstu atløgu verða 3 kappingar. KDF,
HDF og D9 hava bjóða seg til at halda hesar kappingarnar.
Ungdómsdart verður ikki partur av FM-degnum 2021 og kappingarnar geva heldur ikki stig til
styrkilista.

Allar kappingarnar verða fríggjakvøld og byrja verður kl 19.
Tilmelding fer fram á heimasíðuni dartfo.com inntil mikukvøld kl 22.
Kappingarnar verða í tveimum aldursbólkum:
U18 (spælarar føddir 2002-2006)
U23 (spælarar føddir 1997-2001).
Kappingarnar verða skipaðar sum bólkaspæl, har eitt ávíst tal av pørum síðan fer víðari í cup.
Best av 3 settum í bólkunum
Cup-dystir best av 5, tó finala best av 7.

Fyriskipan av kappingum:
Í hølinum skulu verða minst 8 skivur
Felagið, ið skipar fyri kappingini, setur ein kappingarleiðara.
Allir dystirnir verða avgreiddir í DartConnect, sum kappingarleiðarin umsitur. DSF hevur útgerð (teldur
og teldlar), sum skulu brúkast til kappingina.
Kappingarleiðarin ásetur skrivarar til allar dystir. Spælari kann eisini verða settur at skriva dyst í
umfarinum eftir at hann er útsligin.
Víst verður annars til rundskriv um myndugleika hjá kappingarleiðara og atburð hjá leikarum.

