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§ 8 MATERIAL - BANOR - SPELLOKAL - KLÄDSEL

§ 8:1 Darttavlans placering och utseende
Darttavlan skall vara av "bristle"-typ och vara indelad i 20 lika stora sektorer, numrerade från 1 till 20
medsols i denna ordning: #20, #1, #18, #4, #13, #6, #10, #15, #2, #17, #3, #19, #7, #16, #8, #11, #14,
#9, #12, #5, samt vara försedd med bulls eye, bulls ring, trippelring samt dubbelring.
Darttavlan skall placeras med #20-sektorn uppåt och med dess bisektris parallell med lodlinjen. #20-
sektorn och varannan från denna räknad sektor skall vara svarta i enkelfältet med dubbel- och trippelfält
röda.
Tavlans centrum placeras på höjd som anges under § 8:4 vertikalt över det horisontella plan som går genom
avståndsmarkeringens bakre kant i golvhöjd.
Darttavlan skall vara i nyskick eller nästan nyskick, vilket innebär att ståltrådarna skall vara jämnt rundade
eller raka och ej insjunkna i tavlan samt att tavlans yta skall vara slät, utan utbuktningar.
Spelare eller lagkapten äger rätt att begära att en sliten eller på annat sätt regelstridig tavla bytes ut.

§ 8:2 Darttavlans mått
Diameter: c:a. 450 mm.
Diameter spelyta: 340 mm.
Ståltrådens tjocklek: max. 2mm.
Dubbelringens innermått: 8 mm.
Trippelringens innermått: 8 mm.
Diameter bulls eye: 12 mm.
Diameter bulls ring: 32 mm.

§ 8:3 Avståndsmarkering
Kastavståndet skall markeras av en minst 38 mm. hög regel (eller motsvarande) som bör vara 900 mm.
lång, dock minst 610 mm, placerad parallellt med tavlans framsida.
Avståndet mellan avståndsmarkeringens bortre kant och tavlans framsida anges under § 8:4 och skall vara
mätt horisontellt.
Diagonalavståndet blir då 2934 mm. för seniorbana.

Spelare får ej beträda eller överskrida avståndsmarkeringen (eller dennas tänkta förlängning i sidled) med
någondera foten innan den kastade pilen nått tavlan.
Om spelaren gör övertramp skall spelaren erhålla tillsägelse av bandomaren.
Om spelaren gör övertramp efter det att sådan tillsägelse utdelats underkänns pilen och får ej kastas om.
Rullstolsbundens spelares höftparti får ej överskrida avståndsmarkeringen.
Under spel får endast funktionärer samt, i samband med egen kastomgång, spelare befinna sig mellan
avståndsmarkeringen och tavlan.

§ 8:4 Dartbanans mått
Seniorbana:                         Tavlans höjd: 173 cm. Avstånd: 237 cm.
Juniorbana:                          Tavlans höjd: 140 cm. Avstånd: 195 cm.
Bana för rullstolsbunden:     Tavlans höjd: 128 cm. Avstånd: 237 cm.

Spelare äger rätt att begära kontrollmätning av banan före spelstart.
Tavlans placering i höjdled får maximalt slå fel på +/- 6 mm, d. v. s. rätt tavelhöjd skall befinna sig inom
bulls eye.
Juniortävling spelas på seniorbana om ej annat anges.
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§ 8:5 Spelutrymme
Spelutrymmet för varje bana bör vara 2 m x 4,5 m.
Ett fritt utrymme på minst två meter bakom avståndsmarkeringen skall finnas vid varje bana.
Vid matcher i SDD:s seriespel eller Skånska Cupen skall avståndet mellan matchbanorna vara minst
1,8 m mätt från centrum till centrum.
Vid matcher i SDD:s seriespel eller Skånska Cupen skall avståndet från den vänstra banans mitt till vägg
eller annat föremål till vänster, från tavlan och 327 cm bakåt, och motsvarande mått för den högra banan
och åt höger, vara minst 120 cm om skrivaren är placerad på denna sida och annars minst 100 cm.
Där förhållandena så tillåter skall spelare befinna sig minst 90 cm bakom avståndsmarkeringen under
motståndarens kastomgång, i annat fall så långt bak det är möjligt.
Spelare får ej heller inkräkta på intilliggande banors utrymme om spel pågår på dessa.
Lägsta fria takhöjd, inkluderande rör eller andra föremål, från tavlan och 287 cm bakåt får ej understiga 220
cm. Området närmast väggen ovanför tavlan, inom det plan som bildar 45º vinkel mot väggen och som skär
denna längs den horisontella linje som tangerar tavlans överkant, berörs ej av denna bestämmelse om
lägsta takhöjd.
Golvet mellan avståndsmarkeringen och tavlan, till en bredd av minst en meter, får ej vara sådant att pilarna
löper onödig risk att skadas (d.v.s. ej naken sten eller betong).
Banorna skall i görligaste mån placeras så att publik eller andra spelare ej stör spelet.
I permanenta spelloklaer får temperaturen, om speciella skäl ej föreligger, ej understiga 18 ºC (gäller från
och med 1997-09-01)

§ 8:6 Belysning
Tavlan skall belysas av minst en (helst två) separat ljuskälla av spotlight-typ, så att hela tavlan (och helst
endast denna) är jämnt belyst och störande skuggbildning undviks.
Belysningen får ej placeras så att den stör kastbanan eller bländar spelare som hämtat sina pilar vid tavlan.
Två spotlights får vara placerade så att lägsta fria takhöjd underskrides om det fria avståndet mellan dem
är minst 61 cm.

§ 8:7 Spelutrymme och belysning - undantag
Undantag från § 8:5 och § 8:6 kan medgivas av SDD:s tävlingsansvarige, i det fall lokalernas beskaffenhet
är sådan att detta anses nödvändigt för spelets genomförande.

§ 8:8 Dartpilarnas utseende och mått
Spelaren skall själv tillse att han/hon har pilar till sitt förfogande vid match.
Pilarna får vara av valfritt material och ha valfritt utseende, dock begränsas deras längd och vikt enligt
nedan:

Längd utan flights: max. 150 mm.
Flights längd: max. 150 mm.
Totalvikt: min. 12 g. max. 55 g.

§ 8:9 Tävlingsdräkt (gäller fr o m 960901)
Samtliga spelare i förenings lag 1 i Mästerskapserien och Damserien ska under match bära av SDD
godkänd tävlingsdräkt.Undantag från denna regel görs för föreningar första året de deltar i av SDD
arrangerat seriespel.
Samtliga spelare i förenings lag 1 i Skånska Cupen respektive Skånska Cupen för damer ska under match
bära av SDD godkänd tävlingsdräkt i det fall föreningen har lag i Mästerskapserien respektive Damserien.
Skjorta/tröja samt eventuell väst skall bäras enhetligt inom laget (gäller klubbar med mer än en
tävlingsdräkt).
Skjorta/tröja som godkänts före 960901 får användas till och med spelåret 98/99.
Väst, med eller utan skjorta/tröja, kan registreras som täclingsdräkt.
På godkänd skjorta/tröja använd i lagspel (d.v.s. seriespel och Skånska Cupen) ska framgå vilken klubb
spelaren representerar. Klubbens namn eller emblem skall vara framträdande på skjortan/tröjan alternativt
västen.
Med tävlingsdräkt avses

För damer: Godkänd tröja/skjorta samt kjol eller långbyxor (kjol/långbyxor får bäras blandat i laget)
För herrar: Godkänd tröja/skjorta samt  långbyxor
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