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§ 3 SDD:s TÄVLINGSANSVAR

§ 3:1 SDD:s uppgift som kontrollinstans
SDD arrangerar mästerskap, distriktstävlingar samt nationella och internationella tävlingar och är
kontrollerande myndighet för dessa och för övriga tävlingar för vilka SDD lämnat sanktion.

§ 3:2 Mästerskapstävlingar - distriktsmästerskap (DM)
DM skall årligen arrangeras av SDD och skall minst omfatta följande klasser:

- Damsingel
- Damdubbel
- Herrsingel
- Herrdubbel
- Mixeddubbel

I mån av underlag bör även följande klasser arrangeras:
- Junior damdubbel
- Junior herrdubbel
- Junior mixeddubbel
- Oldgirls singel
- Oldgirls dubbel
- Oldboys singel
- Oldboys dubbel
- Oldtimers mixeddubbel

Följande klasser kan tilläggas:
- Gemensam singel
- Gemensam dubbel
- Trippelmixed
- Lagmästerskap (ej seriespel)
- Öppna mästerskap (utan registreringstvång)

Minimiantal starter i en klass för att mästerskap skall få hållas är två.
Klasser som arrangeras ska anges i inbjudan.

§ 3:3 Mästerskapstävlingar - seriespel
Mästerskapstävlingar i form av seriespel för lag skall årligen arrangeras av SDD.
Följande serier skall arrangeras:

• Herrserien
• Damserien

I övrigt se "Tävlingsbestämmelser för seriespel".

§ 3:4 Mästerskapstävlingar - Skånska Cupen
Mästerskapstävlingar i form av cupspel för lag skall årligen arrangeras av SDD.
I mån av underlag bör en separat cup arrangeras för vardera damer och en cup öppen för både herrar och
damer.
I övrigt se "Tävlingsbestämmelser för Skånska Cupen".

§ 3:5 Mästerskapstävlingar - rätt till deltagande
Rätt att deltaga i av SDD arrangerad eller sanktionerad mästerskapstävling tillkommer svensk medborgare
som uppfyller licenskrav för dylika tävlingar enligt § 1:2 och § 1:6.
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Utländsk medborgare äger rätt att deltaga i mästerskap:
- om denne utöver vad som stadgats för svensk medborgare dessutom är mantalsskriven i Sverige,
- om mästerskapet är utlyst som öppet eller
- om mästerskapet är kvalificerande för deltagande i av internationellt förbund arrangerad tävling.

I DM får deltaga föreningar anslutna till SDD och SDF samt medlemmar i sådana föreningar. Under ett och
samma tävlingsår får förening eller föreningsmedlem ej deltaga i DM arrangerade av olika dartdistrikt.

§ 3:6 Sanktionerad tävling - rätt till deltagande
Om ej annat framgår av dessa tävlingsbestämmelser, äger spelare rätt att deltaga i av SDD sanktionerad
tävling annan än mästerskap om han/hon har:

- licens i SDD för förening som är medlem i SDD eller
- licens i annat svenskt dartdistrikt och i SDF eller
- licens i utländskt nationsförbund anslutet till WDF.

För att licens skall vara giltig vid sanktionerad tävling (annan än seriespel eller Skånska Cupen, för vilka
särskilda regler gäller) skall licensavgift erlagts till SDD senast den dag då anmälningstiden utgår för
tävlingen i fråga. Vid anmälan på wild-card skall licensavgift vara erlagd innan anmälan till wild-card göres
och kvitto på att avgiften erlagts kunna uppvisas (eller på annat sätt styrkas), för att spelaren skall ges
rätt till deltagande.

§ 3:7 Rullstolsbunden spelare - rätt till deltagande
Rullstolsbunden spelare äger rätt att deltaga i mästerskap samt övriga tävlingar.
Denne spelar då på tavla monterad enligt § 8:4.
Rullstolsbunden spelare äger rätt att anlita hjälp för att hämta pilarna. Se vidare § 8:3.

§ 3:8 Tävlingskalender
SDD skall två gånger årligen utsända tävlingskalender för nästkommande tävlingsperiod (tävlingsperioder
är augusti - december samt januari - juli).
Tävlingskalendern skall innehålla uppgifter om av SDD eller SDF sanktionerade tävlingar under perioden
samt om av SDF sanktionerade tävlingar under den därpå kommande perioden.
SDD förbehåller sig rätten att, när så är erforderligt, ändra i tävlingskalendern eller i spelordningen för andra
schemalagda tävlingar. Sådana ändringar skall snarast möjligt meddelas berörda föreningar eller
arrangörer.


