1
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VDFs tävlingsbestämmelser som också är ett komplement till VDFs stadgar
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VDF tävlingar
Arrangemang och ansökan om tävling
VDF tävlingar kan arrangeras av förening eller förbundet.
Tävlingen ska innefatta herrsingel och damsingel. Starttid och om det är poolspel + cup eller
rak cup ska framgå av inbjudan. I herr och damsingel kan tävlingen inledas med poolspel vid
64 start eller färre. Vid fler än 64 start rekommenderas att man spelar rak stege.
Man kan välja en anslutningsdag att arrangera en dubbeltävling som då spelas med poolspel
och cup. Rankingpoäng delas ut i både singel och dubbelspel.
Tävlingen måste vara utlyst senast fyra veckor innan speldag.
Inbjudan (i PDF) ska skickas till VDFs TK fem veckor innan tävling för godkännande innan
den skickas till alla föreningar i förbundet. Det är arrangerande föreningen som ombesörjer
utskicket. Sista anmälan till tävling ska vara fem dagar innan speldag.
TK ansöker på dartstatistik om att lägga upp tävling i god tid innan tävlingen spelas.
När tävlingen är upplagd skickas mejl till arrangören med länk till föranmälan av spelare inför
tävlingen.
Arrangören rapporterar resultat (placeringar) efter tävling TK rapporterar rankingpoäng.
TK uppdaterar rankinglista.
TK stänger tävlingen.
VDF ranking ansöker man om hos förbundet senast 1 september det spelår som tävlingen ska
arrangeras.
Man skriver på ett kontrakt samt får information. Faktura skickas ut av VDF kassör.
Tävlingen seedas sedan efter senaste VDF löpande rankinglista.
Det krävs licens för att spela i VDF-tävlingar.
DM
Varje år spelas Distriktsmästerskap i VDF. Man ansöker om DM innan 1 september.
Klasser som skall ingå är:
Singelklasser
Herr Dam Junior
Dubbelklasser
Herr Dam
Arrangör avgör om de även vill ha med klasserna Mix och Oldtimer (OT) Klädkod gäller
Arrangör betalar för pokalerna i DM. I DM får endast licensierade spelare i VDF delta, inga
undantag.
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VDF-trofén
De 16 bästa herrarna och 8 bästa damerna licensierade inom VDF tas ut till VDF-trofén. Om
rankad spelare tackar nej väljs nästa ut enligt löpande rankingtabell. Spelare måste dock ha
spelat minst 2 VDF-rankade tävlingar.
Poolspel i 8-pooler spelas 5x501.
Finalen spelas 9X501. Det är TK på plats som avgör övriga spelet i cupen, 5x501 eller 7x501
TieBreak efter 39 pil i alla set.
Varje år innan spelstart meddelas om en insamling till välgörande ändamål för de spelare som
inte vill ta emot sina priser / prispengar.
Göteborgsserien
Serien spelas varannan vecka. Öppna Elit, Öppna Div 1 spelas måndagar jämna veckor, Div 2
(måndagar) och Dam Elit (onsdagar) spelas ojämna veckor.

Tävlingsregler
Spelform
Spelformen i Singel är Poolspel minimum (5x501) + cup
Poolspel avgörs alltid på följande sätt:
1 Vunna matcher
2 Setskillnad
3 Inbördes möte
Vid ett eventuellt avgörande (om 3 eller fler spelare har exakt samma) spelas skiljeset 1x1001.
TieBreak i alla set efter 39 pil.
I cupen spelas minimum 5x501. Arrangören själv väljer utökad spelform.
Seedning
Antal start 0-8 2 seedade*
Antal start 9-32 4 seedade*
Antal start 33-64 8 seedade*
*Antal seedningar beskrivet här är en rekommendation. Arrangerande Tävlingsledning kan
bedöma att det gagnar tävlingen att seeda fler/färre.
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Spelplats
Spelplatsen skall vara rökfri och det ska finnas mat och dryck att tillgå. Spelområdet ska vara
tydligt markerat med linje. Innanför denna linje ska det vara konsumtionsfritt. Det får INTE
finnas mat eller dryck, bara vatten som arrangör tillhandahåller.
Man måste som arrangör ha tillgång till minst 8 banor för att ordna en VDF-tävling- Det är
inte tillåtet att sätta tak på antal start.
Vid olika antal deltagare i poolerna (exempelvis både 3-pooler och 4-pooler) lottas fyrorna in
i de sista grupperna. Vid eventuellt återbud som påverkar någon/några av 3-poolerna
förbehåller sig TK / VDF rätten att justera i redan lottade pooler genom flytt av deltagare från
4-pool. T ex, 4 st 3-pooler och 2 st 4-pooler. Spelare 3 i Pool 4 lämnar återbud, då tas spelare
4 i pool 5 och flyttas ”upp” till pool 4.

Rekord
För att en tävlingsprestation skall vara giltig och gälla som svenskt- eller distriktsrekord måste
nedanstående kriterier vara uppfyllda:
1. Tävlingen skall vara sanktionerad eller arrangerad av SvDF eller SDF inom
förbundet
2. Tävlingen skall vara utlyst senast 3 veckor i förväg.
3. Matchprotokollet skall vara insänt till FS men innan det skall
tävlingsledningen kontrollera att spelaren vid rekordtillfället, varit licensierad i
SvDF och att rekordprestationen utförts i enlighet med förbundets
tävlingsbestämmelser och / eller övriga anvisningar. Skulle FS /DS vid
granskning av en rekordprestation finna att innehållet i föregående stycke inte
uppfyllts, kan prestationen komma att gå miste om officiell status.

Deltagare
Det är deltagarens ansvar / skyldighet att känna till vilka regler som gäller. Spelare skall följa
RF’s/WADA’s riktlinjer gällande doping vid SM, förbundsarrangerat seriespel, av VDF
arrangerad inbjudningstävling, officiell distriktslagsmatch eller av förbundet sanktionerad
tävling.
Spelare som uppträder dåligt eller våldsamt utestängs från VDF tävlingar direkt. En anmälan
och redogörelse skall av arrangören sändas in till SvDF Disciplinnämnd senast 7 dagar efter
spelad tävling.
Rullstolsburen licensierad spelare har rätt att delta i mästerskap och varje annan darttävling,
på tavla som monteras omedelbart under internationell standardtavla. Rullstolsburen har rätt
att vid sådan tävling anlita hjälp för att hämta pilarna. Arrangör ska vara behjälplig att ordna
fram ev. skrivare om det krävs stående skrivare.
Som deltagare i seniorklasser (som spelare eller skrivare) måste man vara fyllda 18 år.
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Vid osanktionerat spel i samband med sanktionerad seniortävling skall även all osanktionerat
spel vara åldersbegränsat till att man måste vara fyllda 18 år för deltagande både som spelare
och skrivare. I enlighet med SvDFs regler
Deltagaren skall själv förvissa sig om starttider vid tävling. Registrering i tävlingssekretariatet
skall vara trettio (30) minuter innan spelstart.
Spelare skall inställa sig till matchstart senast 5 min efter upprop / eller tilldelad starttid
annars förlorar vederbörande på Walk Over (WO). Vinst på WO skall anses som vinst i det
avseendet att rankingpoäng skall utges.
Spelare / skrivare får ej lämna spelområdet under pågående match. Om man måste gå ifrån av
någon anledning ska tävlingsledningen tillfrågas och godkänna detta.
Det är endast tillåtet att fråga skrivaren vad man har kastat och vad man har kvar i poäng.
Skrivaren får endast svara på heltal, inte vilken dubbel det gäller. Det är inte tillåtet att fråga
någon annan förutom dubbelpartner (vid dubbelspel) om hjälp. Om någon i publiken säger
något skall inte detta drabba spelaren men kan generera en varning till personen i publiken.
Vid eventuell tvist är det matematiken som avgör.
Pristagare har närvaroplikt vid prisceremonier. Vid eventuellt uteblivande förlorar
vederbörande det han/hon vunnit. Tävlingsledning kan dock om särskilda skäl talar för
detta ge spelare dispens från närvaroplikt.

Klädsel
From den 1 januari 2014 gäller följande klädselregler för deltagande i sanktionerade tävlingar
och seriespel VDF i enlighet med SvDF, WDF´s regler § 16 samt BDO’s regler § 25:
Vårdad klädsel, vilket innebär:
Kort- eller långärmad Skjorta/blus/piké tröja (detta gäller även klubbtröjor).
Vanlig tshirt, eller linne är inte tillåtet. Inget ärmlöst tillåtet.
Mörka långbyxor/mörk kjol. Om kjol kortare än knä-längd, ska det även
användas leggings/strumpbyxor under, heltäckande och i mörk färg. Shorts är inte tillåtet.
Jeans är ok så länge de är hela, rena och mörka utan slitningar/färgskiftningar. Ben alltid
täckta, undantaget knälång kjol eller kjol samt tights som går över knäna. Skor skall vara
slutna i mörkt material. Sandaler/träskor/tofflor/öppen tå är inte tillåtna.
Keps, eller annan huvudbonad, som inte måste bäras p.g.a. religiösa och/eller
medicinska skäl, är inte tillåtet.
Vid lagspel, såsom i Sweden Cup samt Riksserien (se särskilda regler gällande seriespel),
skall hela laget, förutom att följa dessa regler, även bära enhetliga matchtröjor.
Svenska Dartförbundet Sida 11 Grundprincipen bakom dessa regler är alltid ”Helt, rent och
propert”. Undantag från klädselreglerna kan beviljas av VDF TK med skälig grund.
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Utan skälig grund kan spelare nekas deltagande om reglerna inte åtföljs.
Dispens som sökes hos tävlingsledningen senast tre (3) dagar innan tävling om
klädselreglerna måste frångås.
Spelare som förlorat och är ute ur tävlingen måste kontakta tävlingsledningen och få
klartecken att man inte har någon skrivning innan man lämnar spelstället. Spelare som smiter
från skrivning förlorar sina rankingpoäng för tävlingen och kan även tilldelas varning.
Pristagare har närvaroplikt vid prisceremoni. Vid uteblivande utan kontakt med
tävlingsledning förlorar vederbörande det han / hon vunnit och får inga rankingpoäng.

Spel och redskap
Darttavlan skall placeras med sektor 20 rakt uppåt, så att höjden längs lodlinjen mellan
tavlans mitt och golvet mäter 173 cm. Kastavståndet skall vara 237 cm, räknat från tavlans
framsida till kastmarkeringens bortre punkt.
Avståndsmarkering skall vara en minst 3,8 cm hög planka, som placeras på golvet. Den bör
vara 90 cm lång, dock minst 61 cm och parallell med tavlan och får inte beträdas. Om det är
en markering på golvet som list får denna ej trampas över
Tavlan skall belysas av minst en separat ljuspunkt, helst 2. Belysningen skall vara så placerad
att spelet inte störs och spelaren inte bländas på återvägen till kastmarkeringen.
Ljusring som placeras runt tavlan är oftast godkänd, men bedöms av TK
Pilen får ha en längd upp till 15 cm utan flights. Vikten skall vara lägst 12 gram och högst 55
gram. Längden på flights får ej överstiga 15 cm. Kastomgång omfattas av tiden från det att
motspelaren avlägsnat sina tre pilar till dess du har avlägsnat dina tre pilar, och passerat
kastlinjen. Kastomgången skall utan onödigt dröjsmål påbörjas och genomföras. Under
kastomgång får spelare inte lämna banan t ex för drickande mellan kasten.
Pilen måste sitta i tavlan för att räknas när omgången är slut. Pil som tappas men inte träffar
ovanför skarven mellan golv och vägg, får kastas om. Pilar som sitter i tavlan får inte vidröras
av någon innan kastomgångens resultat noteras av skrivaren.
Kastordningen avgörs genom middling. Närmast bulls-eye börjar alla ojämna set. Vid träff
utanför bulls-eye så skall pilen sitta kvar i tavlan, och den spelare som är närmast vinner
middlingen. Vid träff i enkel (25) eller dubbel (50) bulls-eye så skall pilen tas ur tavlan innan
nästa spelare middlar.
Då middling avgör kastordningen så förblir kastordningen sådan genom hela matchen, vilket
betyder att den som startar första set/ben, även är den som startar ett eventuellt avgörande
set/ben. Avgörandet om vem som börjar middla följer spelordningen enligt VDFs poolpapper,
inte inlottad placering i poolen. Detta för att alla i poolen skall få börja middla någon gång
under poolspelet.
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Sanktionsbestämmelser
Sanktion för VDF-tävlingar ansöks hos TK som gör upp kontrakt med arrangören. Arrangören
binder sig att uppfylla kraven i kontraktet, annars kan föreningen tilldelas böter och
bestraffning. Sanktion för tävling under spelåret ansöks innan 1 september.
Fullständiga uppgifter skall ingå i resultatlistorna som skall skickas till VDFs TK inom 3
dagar efter arrangerande tävling är slut, om inget annat överenskommits med TK.
Poängfördelningen i VDFs Dam- och Herr- rankingtävling baseras på antal start gånger en
viss procentsats.
Seeding för första tävlingen på säsongen går efter hur löpande ranking såg ut inför VDFtrofén föregående år.
Arrangemang SvDF-sanktionerad tävling
Det är alltid VDF som söker SvDF sanktion. Sedan kan förbundet dela ut till arrangerande
förening. Vid arrangerande av SvDF tävling är det SvDFs tävlingsbestämmelser som gäller.

Tävlingsledning
Alla som ingår i tävlingsledningen ska INTE vara spelande. (Man får givetvis ha
tävlingsledning som ser olika ut för varje klass.) Dessutom ska tävlingsledningen vara insatt i
VDFs tävlingsregler. Om detta inte följs fråntas föreningen alla sanktionerade arrangemang
inom VDF på ett år.
Resultat
Resultatlista skall rapporteras på www.dartstatistik.se, senast 24 timmar efter tävlingen.
Resultatlistan skall omfatta samtliga klasser som erhåller rankingpoäng. Övriga klasser
rapporteras senast 48 timmar efter tävlingen. Arrangör binder sig till att knappa in
resultatlistan på www.dartstatistik.se senast 24/48 timmar efter avslutad tävling
Protest
Om man vill protestera mot en händelse i en match ska man tillkalla tävlingsledningen i direkt
anslutning till händelsen. Match bör inte avslutas innan protest gjorts. Genom tackandet har
man godkänt matchens utgång. Det är viktigt att man säger ifrån innan man kastar mer, och
att tävlingsledningen tillkallas av spelaren eller skrivaren omgående.
Domare
Varje av VDF sanktionerad tävling, skall ha en tävlingsledare som godkänts av VDFs TK.
Skrivare
Skrivaren ansvarar för att rätt poäng noteras på särskilt protokoll. Det åligger skrivare att
inte röra sig, inte titta på spelaren eller på annat sätt störa spelaren under pågående kast.
Tävlande äger rätt att protestera mot tillsättning av skrivare. Skrivare kan av tävlingsledare
bli utbytt då han/hon på grund av felräkningar uppenbart stör matchen.
Matematiken gäller alltid vid eventuell tvist.
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Spelarlicens
Licenskrav
Alla spelare skall vara licensierad genom förening. Detta sköts av (IOL) Idrott Onlineansvarig i föreningen. För att vara licensierad måste man ha fullgjort sina stadgeenliga
skyldigheter till sin förening och SvDF. Det är spelarens ansvar att kontrollera att licensen är
godkänd om vederbörande inte fått detta bekräftat från sin förening.
IOL-ansvarig i föreningen skickar licensuppgifterna och summan till kassör) i VDF. Det är
inte tillåtet att själv sätta in pengar och skicka uppgifter, då kan man strykas från
licensieringen och licensen har ingen giltighet. TK uppdaterar VDFs spelarregister.
Junior är man till den dag man fyller 18 år. Juniorer betalar 150 kr i licensavgift inom VDF.
Den som fyller 18 år under spelåret kan komma att behöva komplettera sin licens enligt SvDF
regler. Ingen övergångsavgift tas ut för juniorer. Däremot måste de ha licensnummer och vara
registrerade på IOL.
Oldtimer är man från den dagen man fyllt 50 år.
Spelarlicens gäller för det spelåret licens har inbetalats. Tidigast från den dagen pengarna nått
VDF och licensen är godkänd av VDFs registrator (TSK)
Licensieringen görs årligen för perioden 1 augusti till 31 juli

Licenskrävande tävlingar
Licens krävs i följande tävlingar:
• Tävlingar som arrangeras, administreras och / eller sanktionerats av SvDF och
VDF
• Mästerskap
• Göteborgsserien
• Sweden Cup
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Spelarövergång
Byte av förening eller distrikt
Övergång föreligger då spelare som har varit licensierad någon gång under de senaste 10
månaderna för en SvDF registrerad förening skall ingå till annan SvDF registrerad förening.
Officiell övergångshandling finns att rekvirera hos VDF eller SvDF beroende på om det gäller
övergång mellan föreningar inom VDF eller byte till förening som tillhör annat SDF.
Kostnaden för övergång är 200 kr oavsett det gäller mellan föreningar och SDF.

Bestraffningsärenden
Ärende för bestraffning ska ligga på Disciplinnämnden i SvDF

Övrigt
Beslut
Rätten att göra förändringar i dessa tävlingsbestämmelser har styrelsen i VDF men är skyldiga
att i god tid meddela alla föreningar i VDF. Förändringar i tävlingsbestämmelserna måste vara
gjorda innan 1 oktober.
Dessa tävlingsregler är ett komplement till VDFs stadgar. Om det förekommer tvister som
inte går att lösa hänvisas till SvDFs tävlingsregler och stadgar.

Force Majeure
I händelse av icke förutsägbara förändringar beträffande deltagande i tävlingar, förbehåller sig
VDFs styrelse rätten att vidtag, som man finner, nödvändiga avsteg från dessa regler. I det fall
någon vid transport till tävling utsätts för Force Majeure, kontaktas TK för hantering av
ärendet. Vid oklarheter eller meningsskiljaktigheter kontaktas TK omgående för behandling
av ärendet.
Mailto: tk.vdf@dart.se

