
Skånska Dartdistriktet

SDD:s tävlingsbestämmelser 950617 Kap. 1

§ 1 Medlemskap

§ 1:1 Medlemskap - förening
Skånsk förening  skall vara medlem i SDD samt ha fullgjort sina stadgeenliga skyldigheter gentemot SDD
för att få deltaga i av SDD sanktionerade, administrerade eller arrangerade tävlingar.
Nya föreningar , anslutna efter den 31 december, erlägger halv klubbavgift för resterande del av innevarande
spelår.

§ 1:2 Licens - spelare
Spelare skall vara licensierad hos SDD för förening som uppfyller kraven i § 1:1 eller i till  WDF anslutet
nationsförbund för att få deltaga i av SDD sanktionerade, administrerade eller arrangerade tävlingar.
Licens gäller för det spelår  under vilken avgift erlagts, dock tidigast från och med betalningsdatum.
Spelare, som ej innehaft licens under föregående spelår och som tillkommer efter den 31 december,
erlägger lägre licensavgift för resterande del av innevarande spelår, denna licensavgift beslutas av SDD:s
årsmöte. Nya spelare, som ej innehaft licens tidigare, erlägger lägre licensavgift, denna licensavgift
beslutas av SDD:s årsmöte..

§ 1:3 Spelår
Avgifter erlägges spelårsvis (1/9-31/8) till SDD.

§ 1:4 Licensiering
Licensiering görs till SDD (för såväl SDD som SDF) genom att vid årsmötet fastställda licensavgifter
erlägges till det konto som SDD anvisar eller direkt till SDD:s kassör.
För att anses giltig måste licensiering åtföljas av uppgifter om spelarens namn, födelsedatum, adress och
föreningstillhörighet samt vara godkänd av föreningen som registrerad för denna, vilket meddelas genom
undertecknande av registeransvarig.

§ 1:5 Registeransvarig
Registeransvarigs uppgift är att tillse att licensiering utföres i enlighet med SDD:s bestämmelser och
anvisningar.
Föreningen meddelar SDD vem som är registeransvarig genom insändande av fullmakt undertecknad av
föreningens ordförande eller kassör.

§ 1:6 Licenskrävande tävlingar
Utöver vad som stadgats i § 1:2 krävs licens i SDD och SDF för deltagande i tävling av
distriktsmästerskapskaraktär:

1. Distriktsmästerskapen
2. Skånskt seriespel
3. Skånska Cupen

§ 1:7 Brott mot licensbestämmelserna
I fall att spelare deltager olicensierad eller ofullständigt licensierad i tävling vilken kräver licens, avstängs
spelaren från allt deltagande i av SDD arrangerat, administrerat och sanktionerat dartspel för en tid av sex
månader.
Denna avstängning kan hävas genom att spelaren eller dennes förening erlägger en bötessumma
motsvarande den felande licensavgiften till SDD.  (Observera att licensavgift dessutom måste erläggas om
man önskar att spelaren skall få deltaga i spel igen).
Eventuellt vunna priser eller andra förmåner (t. ex. poäng i seriematch eller rankingpoäng) som vunnits av
olicensierad eller ofullständigt licensierad spelare anses förverkade och i det fall vunnet pris eller vunnen
förmån kan återbetalas/återställas till tävlingsarrangören, skall så ske.


