
3.2  NORGESCUPER 

§  1 NORGESCUPMESTERSKAPET  

Norgescupene arrangeres av NDF. Teknisk arrangør er den krets/klubb(er) som NDF 

bemyndiger. 

NC-mesterskapet utgjøres av de turneringer som har denne benevningen, inkl. NM 

single, Norsk Winmau og fire juniortreff.  NC-mesterskapet avsluttes hvert år. 

Den spiller i herre-, dame-, gutte- og jenteklassen som har flest poeng i 7 av 

turneringene, kåres som Norgescupmester. Det skal premieres i alle klasser. 

NC-mesterskapet for par utgjøres av de turneringer som har denne benevningen, inkl. 

NM-par og NM-parmix.  

Den spiller i herre-, dame-, gutte- og jenteklassen som har flest poeng i turneringene, 

kåres som Norgescupmester for par.  NM-par og NM parmix gir poeng etter kategori 1, 

mens norgescuper og juniortreff gir poeng etter kategori 2 på NDFs rankingliste 

§  2 SPILLEPLAN  

A. NDFs turneringsutvalg setter opp forslag til dato for NC'ene ifm. utgivelse 

 av tentativ terminliste for kommende år. 

B. Norgescup-P avvikles på lørdag som puljespill med inntil 128 deltakere i 

herreklassen og 96 deltakere i dameklassen.  Med flere deltakere avvikles 

turneringen som ren cup. 

C. Innledende runder avvikles som selvstyrte puljer med seriespill hvor alle møter alle 

en gang. Hver kamp spilles best av 5 leg 501. 

D. TABELLSKILLEKRITERIER: 

 a: Flest seire. 

 b: Best legdifferanse 

 c: Flest legseire. 

 d: Innbyrdes oppgjør. 

Dersom det ut fra disse kriterier ikke er mulig å skille spillere, skal rekkefølgen 

bestemmes gjennom avspilling av 1-ett-elimineringsleg 501,for å avgjøre hvem 

som går videre til cupspill. Startrekkefølgen bestemmes ved kast mot bull, der 

laveste startnummer kaster først. 

E. Antallet som går videre til cupspill i Norgescup-P er avhengig av deltakelsen. 

I puljespillet spilles det best av 5 leg uten inngang, med dobbel utgang. Alle leg 

spilles fra 501.  

I cupen spilles det best av 7 leg. Herrefinalen spilles best av 9 leg. 

F. Norgescup-A avvikles på søndag som cupspill. Det spilles best av 7 leg til og med 

semifinale. Finalen spilles best av 9 leg. 

§  3 NORGESCUP PAR  

A. Det arrangeres en egen Norgescup i par for hvert kalenderår. 

B. Tellende turneringer er NM-par, NM parmix, samt turneringer i Norgescupene. 

C. Begge spillerne i paret skal ha like mange poeng, og man kan samle poeng med  

 forskjellige makkere. 



D. Parturneringene avvikles på fredag som cupspill. Alle kamper spilles best av 7 leg 

501. 

§  4 ARRANGEMENTSVILKÅR  

A. Teknisk arrangør benytter seg av tilbud som er forhandlet frem av styret i NDF. 

B. Arrangør kan benytte seg av NDF sine baner og tilhørende nødvendig utstyr. 

C. Minst 60% av netto startkontingent må ut i form av premiering. 

D. Innbydelse sendes ut av NDF. 

E. Påmeldinger og startkontingenter sendes NDF. 

F. NDF sender trekningen til teknisk arrangør umiddelbart etter at trekningen er 

foretatt. 

G. Kun NDF-godkjente skiver kan benyttes. 

§  5 PREMIERING  

I herrer premieres minimum de 16 beste. 

I dame premieres minimum de 8 beste. 

I par herrer premieres minimum de 8 beste. 

I par damer premieres minimum de 4 beste. 

§  6 ALKOHOL/RØYKING  

Nyting av alkoholholdige drikker og røyking i spillelokalet eller mens man deltar i 

kamp tillates ikke. Det presiseres at dette også gjelder scene-/finalespill.  Berusede 

personer til sjenanse for sine omgivelser skal vises bort fra lokalet. 

§  7 BORTVISNING FRA TURNERING  

Deltakere som blir bortvist fra NM/NC, eller Norsk Winmau vil automatisk måtte stå 

over neste NM/NC/NW. 

§  8 UTENLANDSKE SPILLERE 

Norgescupene er åpne for utenlandske spillere, såfremt disse kan  

 svare for medlemskap i sitt hjemlands dartsforbund. Inntil 4 utenlandske spillere kan 

seedes ut fra deres nasjonale rankingstatus.   

Dette avgjøres på skjønn fra arrangøren. 

§  9 KJØNN 

Ved færre enn tre deltakere/par i dameklassen kan damespillere velge og også delta i 

herreklassen. Par bestående av en herre- og en damespiller tillates å delta i herredobbel. 



 

§  10 ENDRING AV STATUTTENE  

Endringer i disse statuttene kan kun gjøres på ordinært/ ekstraordinært forbundsting 

med alminnelig flertall. 

 


