
Bilaga till rankingkontrakt för tävling sanktionerad av VDF. 
 

Arrangören ansvarar för att tävlingen spelas på lämplig spelplats samt att det tydligt framgår 

vem som är tävlingsledare och funktionär.  

Sanktionerad tävling skall ha en av VDF’s TK godkänd överdomare och tävlingsledare. 

Namnen på dessa båda skall anslås i anslutning till sekretariatet. Överdomaren och 

tävlingsledaren får inte delta i tävlingen. 

Cup-papper ska sitta uppe väl synligt på vägg intill sekretariatet. 

Tävlingsbestämmelser och Ordning och uppförande ska finnas i pappersformat i spellokalen. 

 

Spelområde skall vara tydligt avgränsat och inom spelområdet råder konsumtionsförbud. 

 

Inbjudan till av VDF sanktionerad eller arrangerad tävling skall vara VDFs TK tillhanda 

minst fem (5) veckor före anmälningstidens utgång (PDF eller JPG format) för godkännande 

och publicering på dartstatistik. Minst fyra (4) veckor innan anmälningstidens utgång ska 

arrangerande förening sända inbjudan till distriktets samtliga föreningar. 

I inbjudan skall anges: klasser, spelsätt, spelplats, speldatum, anmälningstidens utgång, 

starttid samt anmälningsavgift.  

Om vissa speciella regler gäller i tävlingen t ex ”Wild Cards”, skall detta vara angivet i 

inbjudan.  

Inbjudande förening eller arrangör skall ange kontaktman för tävlingen samt hur denne kan 

nås, telefon, e-mail.  

Det skall även framgå av inbjudan att klädselregler tillämpas.  

Sanktionerad tävling skall på affisch, tidningsannons och/eller inbjudan bära VDF:s emblem 

och texten Sanktionerad av VDF.  

Anmälan till tävling är giltig endast om licensavgift inbetalts och registrerats på idrott online.  

Sista anmälan ska vara minst tre dagar innan tävlingshelg. Efteranmälan endast genom Wild 

Card i mån av plats. De herrar samt damer som genom sin plats på rankingen, skulle bli 

seedade får inte erhålla Wild Card.  

   

Arrangör av tävling har rätt att sätta 18 årsgräns på osanktionerat spel som går på kvällen.  

Om osanktionerat spel skall få förekomma i anslutning till sanktionerat spel, skall det 

osanktionerade spelet bedrivas på avskild plats, så att det inte stör det sanktionerade spelet. 

Sanktionerad klass skall färdigspelas under en och samma dag.  

 

För sanktionerade tävlingar godkänner VDFs TK, tävlingsledning.  


