Do rozgrywek Polskiej Ligi Steeldarta (PLS) w sezonie 2019/2020 zgłosiło się 11 drużyn (lista wg
kolejności alfabetycznej):
AGAWA TEAM
CSD CZĘSTOCHOWA
COKOLWIEK
HANYSY
PARTNER POZNAŃ
POINT DART TEAM
WARSZAWSKIE REKINY
STONE MASTER
ŚLĄSKI STYL
THE ROOSTERS
wINNE
Drużyny zostały podzielone w drodze losowania na 2 grupy.
Składy Grup:
GRUPA A
PARTNER POZNAŃ
ŚLĄSKI STYL
STONE MASTER
COKOLWIEK
THE ROOSTERS
GRUPA B
HANYSY
WARSZAWSKIE REKINY
POINT DART TEAM
AGAWA TEAM
CSD CZĘSTOCHOWA
wINNE
W każdej grupie mecze rozegrane zostaną pojedynczym systemem kołowym tzn. „każdy z każdym” –
1 mecz (5 kolejek w każdej z grup).
Gospodarz każdego meczu zostanie wyłoniony w drodze losowania, przed rozpoczęciem pojedynku.
-kolejki nr 1-3- zostaną rozgrane podczas 2 weekendu GP we Włocławku
-kolejki nr 4-5- zostaną rozgrane podczas 3 weekendu GP w Krakowie
Rozgrywki PLS zostały wyznaczone na sobotę na godz. 10:00 Wszystkie mecze muszą być rozegrane w
podanym terminie.

Gospodarz każdego meczu zostanie wyłoniony w drodze losowania, przed rozpoczęciem pojedynku.
Wskazane jest, aby drużyna która pauzuje w danej kolejce pomogła w policzeniu rozgrywanych w
danej kolejce pojedynków swojej grupy.
Wszyscy zawodnicy drużyny uczestniczący w meczu powinni występować w jednolitych koszulkach
(obowiązuje od 3 weekendu GP w Krakowie)
Drużyny, które zajmą miejsca 1-2 w swoich grupach (A i B) przechodzą do rozgrywek pucharowych
grupy mistrzowskiej.
Drużyna, która zajmie 1 miejsce w grupie A zagra z drużyną, która zajmie 2 miejsce w grupie B.
Drużyna, która zajmie 1 miejsce w grupie B zagra z drużyną, która zajmie 2 miejsce w grupie A.
Drużyny, które przegrają swoje mecze półfinałowe zagrają mecz o 3 miejsce w grupie mistrzowskiej.
Mecze półfinałowe w grupie mistrzowskiej zostaną rozegrane podczas 4 weekendu GP.
Mecz o 3 miejsce zostanie rozegrany podczas 4 weekendu GP lub podczas Weekendu
Mistrzowskiego.
Drużyny, które wygrają mecze półfinałowe zagrają mecz finałowy o Mistrzostwo Polskiej Ligi
Steeldarta w sezonie 2019/2020 podczas Weekendu Mistrzowskiego.
Drużyny, które zajmą miejsce 3-6 w swoich grupach (A i B), po rozgrywkach grupowych utworzą
kolejne 2 grupy walczące o Puchar Ligi.
Drużyny, które zajmą- miejsce 3 z grupy A i miejsce 4 z grupy B utworzą 1 grupę.
Drużyny, które zajmą- miejsce 3 z grupy B i miejsce 4 z grupy A utworzą 2 grupę.
Do każdej z grup zostaną dolosowane jedna lub dwie drużyny z miejsc 5-6 z wcześniejszych rozgrywek
grupowych.
Mecze w nowoutworzonych grupach rozegrane zostaną pojedynczym systemem kołowym tzn.
„każdy z każdym” – 1 mecz.
Gospodarz każdego meczu zostanie wyłoniony w drodze losowania, przed rozpoczęciem pojedynku.
Wszystkie mecze rozgrywek grupowych zostaną rozegrane przy 4 weekendzie GP - 3 kolejki w każdej
z grup, jedna drużyna w każdej kolejce pauzuje. Wskazane jest, aby drużyna, która pauzuje w danej
kolejce pomogła w policzeniu rozgrywanego w danej kolejce pojedynku swojej grupy.
Drużyny, które zajmą miejsca 1 w tych grupach rozegrają mecz finałowy o Puchar Ligi Polskiej Ligi
Steeldarta w sezonie 2019/2020 przy Weekendzie Mistrzowskim.
Drużyny, grające w grupie mistrzowskiej oraz drużyny, które zajmą miejsca 1-2 w grupach
pucharowych mają pierwszeństwo uczestnictwa w rozgrywkach Polskiej Ligi Steeldarta w kolejnym
sezonie w najwyższej lidze rozgrywkowej.
W osobnym dokumencie znajduje się szczegółowy terminarz rozgrywek Polskiej Ligi Steeldarta w
sezonie 2019/2020, lista drużyn i zawodników oraz wysokość nagród.
Wszystkie opłaty zgodnie z taryfikatorem muszą być wpłacone przed lub podczas weekendu Grand
Prix we Włocławku (08-10 listopada 2019 r.)
Do dnia 9 listopada 2019 r. można uzupełnić składy drużyn (kończy się okienko transferowe).
Ostateczne składy drużyn zostaną rozesłane do kapitanów po zakończeniu weekendu GP we
Włocławku i nie mogą być uzupełniane do końca bieżącego sezonu rozgrywek.

