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§ 12 UPPTRÄDANDE

§ 12:1 Uppträdande
Spelare skall, före kast påbörjas, förvissa sig om att kastet kan göras utan onormal risk för skada på person
eller egendom.
Spelare, publik och funktionärer skall bemöda sig om ett sådant uppförande att spelare ej onödigt irriteras
eller störes.
Ej heller får dartens goodwill påverkas negativt av spelares, funktionärs eller publiks uppförande.
Enligt denna paragraf störd spelare beviljas rätt till omkast (se vidare § 9:10).

§ 12:2 Muntlig tillsägelse vid smärre förseelse
Vid smärre förseelse mot vad som stadgats i § 12:1 skall spelare, funktionär eller åskådare erhålla muntlig
tillsägelse av bandomare, överdomare eller tävlingsledare.
Bandomaren meddelar tävlingsledningen efter genomförd match om utdelad muntlig tillsägelse.
Vid upprepade tillsägelser under samma match, eller i fall tävlingsledningen så anmanat bandomaren,
skall matchen avbrytas och överdomaren tillkallas.
Spelare som direkt störs av publik eller annan spelare äger rätt att äska ordning under pågående spel.
Beträffande publik, eller del därav, skall denna, om upprepade störningar förekommer, utvisas från lokalen.

§ 12:3 Muntlig varning vid allvarligare förseelse
Om förseelsen enligt § 12:1 är att anse som grov eller allvarlig, skall spelare eller åskådare tilldelas muntlig
varning av överdomare eller tävlingsledare.
Tävlingsdeltagare, som vägrar åtlyda anmaning att tjänstgöra som bandomare eller skrivare, utan att
framföra fullgott skäl, skall tilldelas muntlig varning av överdomare eller tävlingsledare (se vidare § 7:4).
Även vid upprepade smärre förseelser skall muntlig varning utdelas av överdomare eller tävlingsledare.
Tävlingsledare skall, om denna utdelar muntlig varning, meddela överdomare att så gjorts.

§ 12:4 Uteslutning från tävling
Om förseelse enligt § 12:1 är att anse som mycket grov eller om spelare ej hörsammar muntlig varning
skall spelaren uteslutas ur tävlingen.
Spelare, som uteslutits p. g. a. vägran att tjänstgöra som bandomare eller skrivare i rankingsanktionerad
tävling, skall avstängas från deltagande i de två nästkommande rankingsanktionerade tävlingarna, vilka
han/hon annars skulle ägt rätt att deltaga i, samt samtliga under denna tid spelade SDD-sanktionerade
tävlingar.
Spelare, som uteslutits p. g. a. vägran att tjänsgöra som bandomare eller skrivare i SDD-sanktionerad
tävling, skall avstängas från deltagande i de två nästkommande SDD-sanktionerade tävlingarna, vilka han/
hon annars skulle ägt rätt att deltaga i.
Spelare eller lag som avsiktligt förlorar match eller set skall uteslutas från fortsatt deltagande i tävlingen.
Uteslutning ur tävlingen avgöres av överdomaren i samråd med tävlingsledaren.
Uteslutning skall vidare rapporteras av överdomaren, tillsammans med skriftlig redogörelse, till SDD.

§ 12:5 Skriftlig varning
Om uteslutning från tävling befinnes berättigad av SDD skall spelaren tilldömas skriftlig varning av SDD.
Även vid andra grövre förseelser, vilka ej föranlett eller kunnat föranleda uteslutning ur tävlingen, kan skriftlig
varning utdömas av SDD.
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§ 12:6 Upprepad skriftlig varning
Vid upprepad skriftlig varning skall spelaren avstängas av SDD:s styrelse.

§ 12:7 Avstängning
Vid synnerligen grova förseelser skall spelaren avstängas av SDD:s styrelse.
Avstängnings varaktighet och omfattning bedömes från fall till fall av SDD:s styrelse.
Spelare som under utredningstiden varit avstängd skall tillgodoräknas denna tid vid beslut om avstängningens
varaktighet.
SDD:s tävlingsansvarige äger rätt att meddela tillfällig avstängning, tills dess frågan är utredd av SDD:s
styrelse.

§ 12:8 Teknisk walk-over
Spelare som uppträder så att han/hon utgör en uppenbar fara för person eller egendom, skall av
överdomaren, utan föregående varning eller tillsägels, uteslutas ur tävlingen.
Dylikt förfarande benämnes som teknisk walk-over och motståndaren vinner matchen.

§ 12:9 Avstängning på föreningsnivå eller från spellokal
Vid ej sanktionerade tävlingar eller annan verksamhet på föreningsnivå äger föreningsstyrelse rätt att
besluta om avstängning inom föreningen eller om tillträdesförbud till spellokal.
Föreningsstyrelse äger rätt att begära utlåtande från SDD i interna avstängningsärenden - har sådant
utlåtande begärts är föreningen skyldig att följa SDD:s utlåtande.
Person, som nekats tillträde till spellokal, får ej hindras tillträde för deltagande i sanktionerad tävling eller
annan mötes- eller tävlingsverksamhet arrangerad eller administrerad av SDD, om ej SDD lämnat
medgivande härtill.


