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SDD:s tävlingsbestämmelser 000530 Kap. 13

§ 13 PROTEST

§ 13:1 Protesträtt
Protesträtt tillkommer samtliga i SDD registrerade medlemmar, samt övriga tävlingsdeltagare eller
funktionärer.

§ 13:2 Protest mot uppförande
Protest mot spelarens, bandomarens eller skrivarens uppförande ges muntligen till överdomaren.

§ 13:3 Protest mot kastomgångens resultat eller setresultat
Protest mot kastomgångsresultat ges muntligen till bandomaren innan spelaren, eller dennes medspelare,
påbörjar nästa kastomgång. Protest mot setresultat ges muntligen till bandomaren innan nästa set
påbörjas.
Bandomarens beslut gäller (se vidare § 9:2).
Spelare som låtit pilarna sitta kvar i tavlan äger rätt att begära dom av överdomaren.
Spelare som tagit ut sina pilar ur tavlan kan ej begära överdomarens utlåtande om den kastade poängen.
Motståndaren äger rätt att kräva att pilarna lämnas kvar i tavlan och att dom fastställes av överdomaren.
Om protest inlämnas, vilken kräver dom av överdomaren, skall spelet omedelbart avbrytas och eventuella
pilar i tavlan lämnas kvar.

§ 13:4 Protest mot resultatlista
Protest mot resultatlista skall ges muntligen till överdomaren före prisutdelningen.

§ 13:5 Protest mot matchresultat
Protest mot matchresultat skall ges muntligen till överdomaren före någon av spelarna påbörjar ny match.
Överdomarens beslut i frågan gäller.

§ 13:6 Övriga protester
Övriga protester inlämnas skriftligen till SDD för handläggning och utredning.
SDD:s styrelse beslutar i frågan, efter utlåtande från SDD:s tävlingsansvarige.
Protest som angår SDD:s tävlingsansvarige skall sändas till SDD.
Protest skall vara SDD tillhanda senast åtta dagar efter tävlingens genomförande.

§ 13:7 Protest mot distriktsstyrelsens beslut (överklagande)
Protest mot DS:s behandling av ärende kan göras till SDD:s årsmöte.
Protesten inlämnas senast enligt vad som stadgas för motioner.

§ 13:8 Behandling av till SDD inkomna protester
SDD:s tävlingsansvarige skall behandla ärenden från överdomare angående uteslutning från tävling,
vidarerapportera dessa till SDD:s styrelse samt företaga eventuella åtgärder.
Vid avstängning av spelare se § 12:7.

§ 13:9 Omspel
I fall match vunnits på sätt som strider, eller sannolikt strider, mot dessa tävlingsbestämmelser kan
överdomaren eller SDD:s tävlingsansvarige besluta om omspel av matchen eller del därav.
Om omspel gäller seriematch eller match i Skånska Cupen skall SDD:s tävlingsansvarige utse opartisk
domare för matchen.


