
Skånska Dartdistriktet

SDD:s tävlingsbestämmelser 000530 Kap. 14

§ 14 TÄVLINGSBESTÄMMELSERNA

§ 14:1 Tävlingsbesämmelsernas utformning
I tävlingsbestämmelserna ska varje sida vara daterad och försedd med texten "SDD:s tävlingsbestämmelser".

§ 14:2 Tävlingsbestämmelsernas tillgänglighet
Dessa tävlingsbestämmelser skall finnas tillgängliga:

-genom hemmalagets lagledare under serie- eller cupmatch
-genom överdomare vid av SDD sanktionerad tävling
-genom medlem av DS (ordförande) vid SDD:s styrelsemöten
-genom medlem av DS vid av SDD arrangerade klubbmöten
-genom representant för föreningsstyrelse till licensierad föreningsmedlem
-på SDD:s kansli.

Vidare skall dessa tävlingsbestämmelser alltid tillsändas nya föreningar som blir medlemmar i SDD.

§ 14:3 Tävlingsbestämmelsernas efterlevnad
Det är licensierad spelares skyldighet att känna till dessa tävlingsbestämmelser och att följa dem efter
bästa förmåga.
Denna skyldighet åligger även tävlingsarrangör, lagledare, tränare, ledamot av förenings- eller distriktsstyrelse,
eller annan med dessa jämställbar funktionär.
Det är föreningsstyrelsens skyldighet att tillse att spelare och föreningsfunktionärer informeras om denna
skyldighet och om var tävlingsbestämmelserna finns att tillgå.

§ 14:4 Myndighet
SDD:s tävlingsansvarige handlägger från distriktets sida all tävlingsverksamhet sanktionerad av SDD.
Frågor, ansökningar, protester, överklaganden, mm ska riktas till SDD:s tävlingsansvarige.
Dock ska protester gällande den tävlingsansvariges agerande, överklagande av av den tävlingsansvarige
fattade beslut, mm riktas direkt till DS.

§ 14:5 Ändringar av vad som ovan stadgats
I samråd med DS äger SDD:s tävlingsansvarige rätt att utföra erforderliga ändringar av och kompletteringar
till vad som ovan stadgats.
Ändringar av och kompletteringar till tävlingsbestämmelserna skall snarast sändas till SDD:s
medlemsföreningar, styrelseledamöter, funktionärer och anställda. Ändringar och kompletteringar sänds
i form av nya, daterade sidor som ska ersätta motsvarande sida i bestämmelserna. Med varje ändring eller
komplettering sänds alltid en ny innehållsförteckning, där varje paragraf är daterad med det datum då den
beslutades. För att en paragraf ska gälla krävs att den sida den står på har samma datum, eller ett senare
datum, än dateringen i innehållsförteckningen.

§ 14:6 Tolkning
Vid oklarheter i ovanstående bestämmelser eller vid fall ej upptagna häri äger SDD:s tävlingsansvarige/
DS rätt att tolka i enighet med god tävlingssed.


