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§ 4 SANKTION

§ 4:1 Sanktionerade tävlingar
Två typer av sanktion kan lämnas för tävlingar av SDD:

1. Rankingsanktion
2. SDD-sanktion

DS beslutar vilka tävlingar som beviljas sanktion.

§ 4:2 Rankingsanktion - innebörd
Rankingsanktion innebär att inga andra officiella tävlingar får spelas samtidigt. Ej heller får förening
arrangera andra tävlingar i samband med rankingsanktionerad tävling eller SDF-sanktionerad tävling
spelad i Skåne utan arrangörens medgivande.
Antalet rankingsanktionerade tävlingar är begränsade till åtta per spelår; en vardera i månaderna
september, oktober, november, december, feburari, mars, april och maj. Undantag kan medges av SDD:s
tävlingsansvarig/DS.
DM räknas som rankingsanktionerad tävling.
Rankingsanktion kan ej lämnas till tävling, där spelare på grund av sitt medlemskap, av arrangören hindras
från deltagande (t. ex. stadsmästerskap).

§ 4:3 SDD-sanktion - innebörd
SDD-sanktion kan tilldelas tävlingar som ej uppfyller kraven för rankingsanktion eller tävlingar som ej kan
ges rankingsanktion p. g. a. att antalet rankingsanktionerade tävlingar är maximerat.
SDD-sanktion innebär att SDD:s tävlingsbestämmelser gäller.

§ 4:4 Sanktionsansökan
Tävlingsarrangörer (föreningar) kan inlämna ansökan om sanktion av tävling till SDD, varvid gäller:

För rankingsanktionerade tävlingar:
1.Ansökan skall ha kommit SDD tillhanda senast 1 oktober (tävlingar som avhålles under perioden

februari - maj nästkommande år).eller 1 maj (tävlingar som avhålles under perioden september -
december). Skriftligt svar på ansökan skall vara utsänt senast sex veckor före tänkt speldatum.
Undantag kan medges av SDD:s tävlingsansvarig/DS.

2.För att kunna bevilja rankingsanktion måste SDD:s tävlingsansvarige godkänna överdomare och
tävlingsledare.

För SDD-sanktionerade tävlingar:
1.Ansökan skall ha kommit SDD tillhanda senast två månader före speldatum.Skriftligt svar på

ansökan skall vara utsänt senast en månad före tänkt speldatum.
2.För att kunna bevilja SDD-sanktion måste SDD:s tävlingsansvarige godkänna överdomare för

tävlingen.
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Sanktionsansökan för nationella tävlingar skall göras via SDD, som vidarebefordrar ansökan till SDF.
Ändringar i beviljad sanktion får ej företagas utan SDD:s medgivande. Sanktionsansökan skall åtföljas av,
vid årsmötet beslutad, sanktionsavgift.

§ 4:5 Sanktionsansökningar - beviljande av rankingsanktion
För att erhålla rankingsanktion skall en tävling ha spelats med rankingsanktion eller SDD-sanktion
föregående spelår eller arrangeras av SDD.

Vid beviljande av rankingsanktion skall, utöver vad som i övrigt framgår av tävlingsbestämmelserna,
följande punkter beaktas:

- kvalitet på föregående års arrangemang
- startfält föregående år
- geografisk spridning
- klasskraven under säsongen kan vara avgörande för vilken tävling som erhåller sanktion.

Vid jämförelse mellan tidigare år rankingsanktionerad tävling och tidigare år SDD-sanktionerad tävling skall
hänsyn tagas till det faktum att tävlingarna spelats med olika sanktioner och därför ej är direkt jämförbara.

Vid önskemål om samma spelmånad äger tidigare rankingsanktionerad tävling företräde.

Om två tidigare SDD-sanktionerade tävlingar ansöker om rankingsanktion samma spelmånad avgör SDD
vilkendera som erhåller sanktion den aktuella månaden

För att ge nya tävlingar möjlighet att erhålla rankingsanktion bör varje spelår en av de föregående spelår
rankingsanktionerade tävlingarna ej erhålla rankingsanktion; denna tävling behöver ej nödvändigtvis vara
den som sämst uppfyller kraven för rankingsanktion, speciellt gäller detta i det fall att den "nya" tävlingens
införande i tävlingskalendern gör att klasskraven ej annars uppfylles.

§ 4:6 SDD-sanktionerade tävlingar - samma speldatum
SDD-sanktionerade tävlingar får spelas på valfria datum, då rankingsanktionerade tävlingar eller av SDF
sanktionerade, administrerade eller arrangerade tävlingar, i vilka alla spelare med licens i SDF och SDD
tillåts delta, ej spelas i Skåne. I det fall en tävling har SDF-sanktion för endast HS (HD) eller DS (DD) kan
SDD-sanktion tilldelas tävlingen med endast DS (DD) respektive HS (HD).

§ 4:7 Upphävande av sanktion
I fall att sanktionerad tävling eller inbjudan till densamma bryter mot SDD:s stadgar eller tävlingsbestämmelser
äger SDD rätt att upphäva sanktionen innan tävlingens genomförande eller upp till 30 dagar efter.
Eventuella bestraffningar av deltagare i tävlingen berörs ej av att sanktionen upphävs efter tävlingens
genomförande.

§ 4:8 Rankingsanktionerad tävling - anmälningsavgift
Anmälningsavgifterna till rankingsanktionerade tävlingar är maximerade till belopp bestämda av SDD:s
årsmöte.
Anmälningsavgiften till SDD-sanktionerade tävlingar fastställs av arrangören.
Anmälningsavgiften är ej återbetalningsbar annat än i de fall som anges i dessa tävlingsbestämmelser.
Vid anmälan där avgiften skall betalas på plats tävlingsdagen men anmälan göres tidigare, är sådan
anmälan att anse som ekonomiskt bindande.
Tävlingsarrangör äger rätt att begära att ej erlagd anmälningsavgift indrives av SDD, i det fall betalning skulle
ske på tävlingsdagen, men spelaren uteblev och betalning ej skett på annat sätt inom tio dagar efter
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tävlingen. Sådan indrivning sker genom avstängning av spelaren från deltagande i sanktionerade tävlingar,
tills dess den felande anmälningsavgiften betalts och eventuella av indrivningsförfarandet orsakade
kostnader för SDD eller arrangören ersatts.

§ 4:9 Rankingsanktionerad tävling - inbjudan
Inbjudan till av SDD rankingsanktionerad tävling skall vara samtliga till SDD anslutna föreningar tillhanda
senast tre veckor före anmälningstidens utgång.

På inbjudan skall anges:
- klasser (om ej sanktion beviljats för klass skall detta klart framgå)
- spelform och spelsätt (handicap får ej förekomma)
- speldatum (spel på dag före helgfri vardag skall vara slutfört senast 24.00)
- starttid (om osanktionerade klasser förekommer skall starttiden för sanktionerat spel anges)
- anmälningstidens utgång
- anmälningsförfarande
- kontaktman
- antal priser i varje klass
- avvikelser från normala förhållanden
- eventuell förekomst av wild-cards

Affisch, annons och inbjudan till av SDD rankingsanktionerad tävling skall bära SDD:s emblem samt texten
"Rankingsanktionerad av SDD" eller "Rankingsanktionerad av Skånska Dartdistriktet".

§ 4:10 SDD-sanktionerad tävling - inbjudan
Affisch, annons och inbjudan till SDD-sanktionerad tävling skall bära SDD:s emblem samt texten
"Sanktionerad av SDD" eller "Sanktionerad av Skånska Dartdistriktet", samt texten "SDD-rankingpoäng
utgår ej".

§ 4:11 Arrangörs åligganden vid sanktionerad tävling
Arrangör skall i spellokalen senast en timme före tävlingens start tydligt anslå:

- spelsätt
- prisfördelning
- överdomarens namn
- tävlingsledarens namn
- speciella omständigheter för vilka sanktion lämnats samt
- vid poolspel: det antal som går vidare från varje pool samt placeringsordning och typ av omspel enligt

§ 11:2.

§ 4:12 Högtalarsystem vid sanktionerad tävling
Vid sanktionerad tävling skall tävlingsledningen ha tillgång till högtalarsystem som når deltagarna i såväl
spel- som utskänkningsutrymmen.
Undantag från detta krav på tillgång till högtalarsystem kan göras vid inbjudningstävling med få deltagare.
För deltagare gäller att vid tävling lystra och i övrigt vara uppmärksamma på tävlingsledningens utrop.

§ 4:13 Arrangörs rätt vid prisutdelning
Arrangör äger rätt att arrangera prisutdelning i den ordning och med offentlig prisavhämtning i den
utsträckning denne finner lämpligt.
Exempel: Det står arrangör fritt att endast dela ut priser till de fyra främsta i varje klass på scen, medan
restrerande priser utdelas i anslutning till spelet.
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§ 4:14 Rökfri och dryckesfri spellokal samt publikfri zon
Spellokal skall vara fri från rökning och i görligaste mån fri från dryckesförtäring. Vidare bör en publikfri zon,
med en bredd av minst två meter, mätt bakåt från avståndsmarkeringen, finnas.
Tävling som kan spelas i sådan lokal erhåller prioritet vid beviljande av sanktion.

§ 4:15 Spelformer och klasser vid sanktionerad tävling
De klasser som spelas vid de rankingsanktionerade tävlingarna skall i görligaste mån uppfylla följande
krav:
Av de fyra rankingsanktionerade tävlingarna under en säsong (höst/vår) skall:

- HS och DS spelas på samtliga tävlingar
- HD och DD spelas på minst tre tävlingar
- MD spelas på minst två tävlingar
- JS spelas på samtliga tävlingar

Utöver nämda klasser kan sanktion beviljas för OHS och ODS.

Vid rankingsanktionerad tävling är följande spelformer godkända:
- cup
- poolspel med efterföljande A- och B-cup (benämnes: pool-cup).

Fördelning till Aoch B-cup sker enligt följande:
- 3-pool ger 1:a och 2:a till A-cup, 3:a till B-cup.
- 4-pool ger 1:a och 2:a till A-cup, 3:a och 4:a till B-cup.
- 5-pool ger 1:a och 2:a till A-cup, minst 3:a och 4:a till B-cup.
- 6-pool ger 1:a, 2:a och 3:a till A-cup, 4:a, 5:a och 6:a till B-cup.

Vid SDD-sanktionerad tävling är följande spelformer godkända:
- cup
- japansk cup
- poolspel med efterföljande cup (benämnes: pool-cup).

Vid andra spelformer än cup måste tävlingen gå över två dagar om både dubbel- och singelspel
förekommer.
Vid pool-cup får inga andra klasser förekomma samma dag än antigen HS  och DS eller HD och DD. Dock
får andra klasser såsom t.ex. JS, MD, OHS och ODS i cupform spelas samma dag.

§ 4:16 Banantal vid rankingsanktionerad tävling
Banantalet vid rankingsanktionerad cuptävling eller pool-cup bör vara sådant att antalet matcher som
spelas på en dag ej överstiger 16 gånger antalet banor vid femsetsspel
(åtta tresetsmatcher räknas som fem femsetsmatcher). Vid japansk cup bör antalet matcher per bana
hållas ännu lägre.
Rankingsanktion kan ej beviljas tävling med färre än åtta banor.
Vidare gäller vid beviljande av sanktion följande minimiantal banor (endagsspel):

Cupspel:
HS, DS: 8 banor
HS, DS, MD: 10 banor
HS, DS, HD, DD: 12 banor
HS, DS, HD, DD, MD: 16 banor
HS, DS, HD, DD, MD, OHS, ODS, JS: 20 banor
HD, DD, MD: 8 banor
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Pool-cup (3/5x501 i pool, 5/7/9x501 i cup):
HS, DS: 20 banor
HD, DD: 16 banor

Japansk cup:
HS, DS: 16 banor
HD, DD: 12 banor
HD, DD, MD: 16 banor

Kommentar: Ovanstående banantal är minimiantal för beviljande av rankingsanktion.
Arrangörer rekommenderas att ha åtminstone fyra banor över detta minimiantal till spel, för att tävlingen
skall kunna bli väl genomförd.

Om antalet anmälningar blir så lågt att det banantal som enligt ovan krävs för beviljande av sanktion ej
längre är erforderligt för att genomföra tävlingen väl, får antalet banor reduceras.

Reduktion av banantalet skall ske i samråd med SDD:s tävlingsansvarige. Det lägsta banantal som efter
sådan reduktion kan tillåtas är fyra.

§ 4:17 Lokalkrav för sanktionerad tävling
För erhållande av sanktion krävs att lokalen är tillräckligt stor för att spelet ej skall störas av publik, att
uppehållsutrymmena är stora nog att inrymma spelarna utan att störande trängsel uppstår och att lokalen
kan anses uppfylla säkerhetskraven för spelarna om t. ex. brand skulle uppstå.

§ 4:18 Rankingsanktionerade tvådagarstävlingar
Rankingsanktionerad tävling skall genomföras på en dag om ej särskilda skäl föreligger.
Som sådant särskilt skäl räknas:

- Antalet anmälningar överstiger (eller beräknas överstiga) det antal som antalet banor medger, trots
att banantalet ej understiger minimiantalet för en endagstävling för tävlingens samtliga klasser enligt
§ 4:16.
- Tävlingen spelas som pool-cup.
- Annat skäl vilket godkännes av SDD:s tävlingsansvarige/DS.

§ 4:19 Prispengar i singel
I det fall prispengar utdelas i singel vid sanktionerad tävling får den totala prispenningsumman i B-cup ej
överstiga 10 +/- 2% av den totala prispenningsumman i klassen.


