Information till samtliga föreningar och aktiva licensierade spelare angående
SM 2019
Svenska Dartförbundets styrelse (FS) och Specialidrottsdistriktsförbunden (SDF) har i uppdrag att
utforma verksamheten i Svenska Dartförbundet (SvDF) tillsammans i årsmötesbeslutande
gemensamma plattformar. Det görs i olika kommittéer och grupper som sätts samman på årliga
konferenser. På ordförandekonferensen som var i mars 2018 togs ett gemensamt beslut att verka
för att darten ska bedrivas i en idrottslig anda. Nedan följer ett utdrag ur dokumentet från
ordförandekonferensen. Dokumentet finns under styrelseprotokoll under dokument på
www.dart.se och har funnits där sedan april 2018.
”Samarbeta mot att Dart är en Idrott och att verka för aktivt idrotta ska vara i fokus. Minimera konsumtion
och att säsong 18/19 hitta områden där vi kan skapa större konsumtionsfria tävlingar. SM 2019 kommer
både junior och senior att delta i under samma helg. Här kommer det att vara konsumtionsförbud under hela
tävlingsklassen så länge spelaren är kvar. TK tar fram riktlinjer med TK gruppen.”

Under sommaren och hösten 2018 har man i tävlings- och seriekommittégruppen tittat på hur SM
ska spelas och i samråd med arrangören så kommer alla singelklasser vara konsumtions- och
alkoholfria. I detta fall öppen singel, OT singel, herr-, dam-, junior- och U25 singel. Det betyder att
juniorer (under 18 år) får spela öppen singel, herr/damsingel och junior flick/pojksingel.
Öppen singel och OT finns inte med i listan för sanktionerade singlar i tävlingsbestämmelserna utan
här har arrangören sökt sanktion även för dessa klasser. Enligt paragraf 10:15 ”Andra klasser kan det
ansökas sanktion om av arrangören, görs inte detta så räknas övriga klasser som osanktionerade. ”

Vad händer om du får ett positivt utslag
•
•
•

Du utesluts från tävlingen hela helgen och du ska lämna lokalen omgående.
En anmälan går till disciplinkommittén som sätter en straffsats.
Är du landslagsaktuell eller ingår du i elitsatsningsgruppen så utesluts du från båda
grupperna direkt.

Det finns olika ställen i tävlingsbestämmelserna som reglerar regelbrott. Nedan följer några av dem:

7:5 SvDF förbehåller sig rätten att utföra test avseende otillåtna preparat i RF:s/WADA’s dopinglista.
SvDF förbehåller sig rätten att utföra alkoholkontroll vid behov.
7:8 Vid Junior/U25 evenemang gäller nolltolerans mot alkohol och droger, detta gäller spelare såväl
som ledare/förmyndare. Bryter man mot denna nolltolerans blir man hänvisad från platsen samt
anmälan kan komma att göras till disciplinkommittén.
10:12 Rökning och förtäring av drycker under eget pågående spel, inom spelområdet, är otillåtet. Det
skall finnas en tydlig gräns var spelområdet är. Arrangören av aktuell tävling skall se till så att övriga
konsumtionsförbud följs genom att ha minst en namngiven tävlingsansvarig, som går runt och
kontrollerar detta. Spelare och funktionärer som bryter mot ovan skall rapporteras till arrangören
som skall rapportera skriftligt till SvDF’s TK för övervägande av disciplinära åtgärder.

Nya tillägg och förändring i tävlingsbestämmelserna 2019
7:1
Spelare skall följa RF’s/WADA’s och SvDF` och SDF´s riktlinjer och tävlingsbestämmelser gällande
doping/alkohol vid SM, förbundsarrangerat seriespel, av SvDF arrangerad inbjudningstävling, officiell
distriktslagsmatch eller av förbundet sanktionerad tävling.
7:7
Alla klasser där juniorer deltar ska vara helt alkoholfria och det kan inte spelas någon klass samtidigt
där det tillåts alkoholkonsumtion. Seniorklass där juniorspel tillåts ska vara alkoholfri och där ska
blåskontroller göras. Detta gäller samtliga arrangemang som arrangeras eller sanktioneras av SvDF
även på distriktsnivå. Även andra drog/doping tester kan komma att göras. Övriga tävlingar har
åldersgräns på 18 år (du får inte starta om du inte fyllt 18 år).
1:1
Alla dessa klasser skall även klassas som sanktionerade under mästerskapet. Dubblarna kommer att
spelas utan seedning, medan singlarna följer uppdaterad rankinglista för seedning. På SM kommer
tester för alkohol att ske under singelspelets gång, obligatoriskt från kvartsfinal i samtliga SMsingelklasser. Juniorer(under18år) får deltaga i seniorsingel klasser på SM. Se 7:7.
2:1
Endast spelare som är licensierade medlemmar i arrangerande distrikt, får delta i
Distriktsmästerskap. Åldersgräns är 18 år om inte 7:7 används.

