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1. Varför tävlingsbestämmelser?
När man lämnar en tävling med känslan att man vill komma tillbaka nästa år beror det nästan
alltid på att det varit ett bra arrangemang där man kunnat koncentrera sig på det man
kommit för, nämligen att kasta frisbee och träffa likasinnade. Vår önskan är att alla tävlingar
vore så.
Vi vill också genom dessa tävlingsbestämmelser underlätta för tävlingsarrangörer, så att man
vet vad man bör tänka på när man arrangerar en tävling. Eventuella framtida ändringar i
dessa tävlingsbestämmelser kommer att anslås under rubriken "AK Informerar" på Svenska
Frisbeesportförbundets officiella websajt www.frisbeesport.se
Vi håller självklart på med seriös tävlingsverksamhet, ofta på mycket hög nivå med allt vad
detta naturligt innebär i form av konkurrens mellan deltagare etc, men vill ändå passa på att
påminna om den klassiska devisen: ”The most fun wins!”… 

2. Omfattning
Dessa tävlingsbestämmelser gäller för de individuella grenarna Längd, MTA, TRC, SCF,
Discathon och Precision, laggrenarna Double Disc Court och Fristil, samt mångkampen
Allround.
Hur grenen discgolf räknas med i allround-sammanhang täcks även av detta dokument, men
tävlingsbestämmelser gällande rena Discgolf-tävlingar behandlas i separata
tävlingsbestämmelser från Svenska Frisbeesportförbundets discgolfkommitté, DK.

3. Ändringshistorik
Revision
A4
A2-A3
A1

Datum
2005-07-31
2005-04-07
2005-03-05

Ändring
7 c. Förtydligande om deltagande i DM, DistriktsMästerskap
Smärre justeringar efter granskning. Klart för publicering.
Omarbetning och modernisering av de gamla tävlingsbestämmelserna
från 1996

4. Spelregler
Nationella tävlingar genomförs enligt SFFs regler. Internationella tävlingar genomförs enligt
WFDFs regler. Tävlingsarrangören skall alltid ha minst ett exemplar av SFFs senaste
regelversion tillhanda under tävlingen. SFFs regler är i stort en översättning av WFDFs regler.
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5. Klassindelning
a) Officiella klasser
Följande klasser kan förekomma på sanktionerade tävlingar. Det är även i dessa klasser som
svenska rekord noteras:
Open:
Öppen klass, inga köns- eller åldersrestriktioner.
Dam:
Öppen för alla damer, oavsett ålder.
Damjunior:
Kvinnlig spelare som fyller högst 18 år innevarande kalenderår.
Herrjunior:
Spelare som fyller högst 18 år innevarande kalenderår.
Flickjunior:
Kvinnlig spelare som fyller högst 15 år innevarande kalenderår.
Pojkjunior:
Spelare som fyller högst 15 år innevarande kalenderår.
Flickminior:
Kvinnlig spelare som fyller högst 12 år innevarande kalenderår.
Pojkminior:
Spelare som fyller högst 12 år innevarande kalenderår.
Dam Master:
Kvinnlig spelare som fyller lägst 40 år innevarande kalenderår.
Open Master:
Spelare som fyller lägst 40 år innevarande kalenderår.
Dam Grandmaster: Kvinnlig spelare som fyller lägst 50 år innevarande kalenderår.
Open Grandmaster:Spelare som fyller lägst 50 år innevarande kalenderår.
b) Deltagande i flera klasser
Om tävlingsprogrammet så tillåter är det möjligt för spelare att deltaga i flera olika klasser
under samma tävling. Det är dock inte tillåtet att räkna resultat från en klass i en annan.
c) Sammanslagning av klasser
Är det färre än 4 deltagare anmälda i en klass som en tävlingsarrangör tillhandahåller skall
man om möjligt slå ihop den klassen med en annan klass tävlingsmässigt. Eventuella
mästerskapstecken och priser delas dock ändå även ut i den klass spelare ursprungligen
anmält sig.
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6. Arrangemangsansökan
a) Mästerskapstävlingar och nationella svenska tourer
Om din klubb funderar på att arrangera en nationell eller internationell mästerskapstävling,
kontakta snarast Allroundkommittén för mer information då schemaläggning och
arrangemang av dessa tävlingar administreras av AK. (Se kapitel Kontaktinformation i detta
dokument för kontaktpersoner och addresser) Detta gäller tävlingar på SM- EM- och VM-nivå,
samt tävlingar ingående i nationell seire, tex Svenska Allroundtouren.
Distriktsmästerskap administreras av de olika distriktsförbunden ingående i Svenska
Frisbeesportförbundet. För DM-arrangemang, kontakta alltså ditt distrikts kontaktperson. OBS
att detta alltså inte gäller DM i discgolf, som skall sanktioneras av discgolfkommittén, DK.
Vad gäller DM-titlar i mångkampen allround, kan distrikten välja mellan att låta discgolf-DM
räknas in för DM-titeln Allround, eller arrangera ett speciellt extra tävlingstillfälle för grenen
discgolf att räkna in i Allround-DM. I det senare fallet har då alltså inte discgolfen DM-status
som egen gren vid detta tävlingstillfälle, utan endast som ingående i Allround-tävlingen.
Tävlingar i någon av kategorierna beskrivna i denna paragraf är automatiskt sanktionerade,
dvs separat sanktionsansökan behöver ej sändas in till AK, förutsatt att de gängse reglerna
gällande sanktionerad tävling (se kapitlet "Tävlingsregler för samtliga sanktionerade tävlingar"
nedan) följs.
b) Sanktion
Det går bra att söka sanktion även för andra tävlingar av både nationell och regional karaktär.
Genom att sanktionera er tävling kommer den med i det officiella tävlingsprogrammet, och
gjorda resultat kan godkännas som svenska och/eller världs-rekord (givetvis förutsatt att alla
grenspecifika regler för rekordnoteringar följts), samt komma med på de officiella
årsbästalistorna som publiceras i slutet av varje tävlingssäsong.
Det är gratis att sanktionera en tävling, så varför inte ta tillfället i akt att tex låta sanktionera
klubbmästerskap och andra lokala tävlingar.
Sanktionsansökan skall vara AK tillhanda senast 2 veckor innan tävlingen, men helst så långt i
förväg som möjligt. AK meddelar om godkänd sanktionering så snart vi kan.
I och med att ansökan skickas in, förbinder arrangören sig att följa alla gällande regler och
tävlingsbestämmelser vad gäller tävlingsplats och tävlingsrutiner.
I sanktionsansökan skall följande anges: Tävlingsnamn, tävlingsansvarig, datum, starttid,
tävlingsplats, gren(ar), klasser, kontaktdata, tänkt tävlingsformat, anmälningskostnad
och anmälningsrutiner.
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7. Tävlingsregler för samtliga sanktionerade tävlingar
a) Tävlingsansvarig
En tävling skall alltid ha en tävlingsansvarig som har övergripande kontroll över tävlingen.
Tävlingsansvar innebär att kontakta funktionärer och delegera ansvar och arbete till
utnämnda funktionärer och annan tävlingspersonal. Den tävlingsansvarige skall också tolka
regler om det blir nödvändigt, lösa tvister när de uppkommer och utföra övrigt som krävs av
SFFs regler. Sist men inte minst skall den tävlingsansvarige se till att tävlingen genomförs på
ett effektivt, proffessionellt, konsekvent och rättvist sätt.
b) Tävlingsplats
En tävlingsplats bör så långt som möjligt följa de rekommendationer som finns i regelboken
för de individuella grenarna. För att eventuella rekord skall kunna godkännas måste
tävlingsplatsen uppfylla kraven som sepcificeras i grenreglerna.
För SM-tävlingar skall AK godkänna de arenor man skall tävla på.
Många av våra tävlingar sker på allmän plats. Det kräver försiktighetsåtgärder så att vi ej
råkar skada eller stöta oss med någon som ej tävlar. Det kan göras genom att information om
att tävling pågår sätts upp kring tävlingsplatsen. Tar man exemplet discgolf måste s.k.
”spotters” (observatörer) användas på alla hål där det föreligger minsta risk för att störa eller
skada åskådare eller andra. Det är den tävlingsansvariges uppgift att informera spelarna om
detta, och det är den tävlingsansvariges uppgift att se till att detta efterlevs.
c) Licens och speltillstånd
I sanktionerad tävling krävs spelarlicens av deltagarna. Licensierad spelare är den som löst
licens hos Svenska Frisbeesportförbundet före påbörjad tävling. Se avdelningen
"Förbundsinfo" på SFFs officiella webbsajt för mer info om licenshantering.
Parallellt med tävlingsklasserna kan arrangören även tillhandahålla motionsklasser, där licens
ej krävs. Resultat gjorda i denna klass ligger dock ej till grund för rekordnoteringar, ranking,
eller mästerskapstitlar. Spelare i motionsklass omfattas inte heller av det försäkringsskydd
som spelarlicens ger.
Spelare bosatt i utlandet och som ej tävlar för svensk klubb får deltaga i sanktionerad tävling
utan svensk spelarlicens, men måste vara ansluten till respektive lands nationella förbund.
För DM, distriktsmästerskap, gäller att spelare skall ha tävlingslicens för klubb inom distriktet
för att få tävla om DM-titlar och mästerskapstecken. Det är dock möjligt att arrangera ett så
kallat Öppet DM, där även spelare utanför distriktet kan deltaga i tävlingen, men där dessa
sorteras ut från resultatlistan för själva distriktsmästerskapen.
För resultatrapporteringen ligger det även på tävlingsansvarige att se till att uppgifter om
födelsedatum för samtliga spelare noteras.
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d) Anmälningsbekräftelse
Skall vara spelare som anmält sig till en tävling tillhanda senast 8 dagar innan tävling börjar.
Eller snarast efter inskickad anmälan, om anmälan görs senare än 8 dagar innan. Kan göras
via brev, epost eller någon form av personlig kontakt. Undantag givetvis för de fall där
arrangören accepterar anmälan "på plats".
En anmälningsbekräftelse bör för större tävlingar innehålla: Tidsprogram, Karta med
tävlingsplatser och logi etc markerade, Logiförslag (Tex hotell, vandrarhem, golvlogi anordnad
av arrangören), tävlingsrutiner, kontaktperson, samt allmän information om tävlingen och
tävlingsorten som kan underlätta för de tävlande.
e) Tidsschema
Tävlingsarrangören äger rätt att utforma spelschema på det sätt som önskas. Ett grundkrav är
dock att spelarna skall ha möjlighet till matpaus minst var 5:e timme och att man vid
matpausen skall ha minst en timme till nästa start, exklusive restid, från dess man har mat
framför sig. Discathon får ej läggas direkt efter matpaus.
f) Tävlingsprotokoll
Arrangören skall tillhandaha grenprotokoll liknande de av SFF framtagna. Officiella
grenprotokoll finns för nedladdning från allround-avdelningen på www.frisbeesport.se, kopior
av dessa kan även erhållas från kansliet.
g) Resultatrapportering
Kompletta resultatlistor med samtliga resultat i samtliga tävlingsomgångar i samtliga klasser
skall skickas till kansliet och AK senast 7 dagar efter tävlingen. För SCF skall MTA, TRC och
SCF-resultatet redovisas. Till resultatrapporten hör även uppgift om födelsedatum för samtliga
spelare.
I de fall det inte framgår i resultatlistan skall man även ange vilken klass spelaren tillhör.
Exempelvis om en pojkjunior tävlar i openklassen noterar man det med ett PJ. Anledningen
för denna resultatuppföljning är att man skall kunna föra statistik och bistå de som i efterhand
vill se vilka resultat som gjordes under tävlingen.
Om det finns anledning att tro att något officiellt rekord (se "Rekordhantering" i detta
dokument) har slagits, skall även detta noteras i resultatrapporten.
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8. Speciella regler för mästerskapstävlingar och nationella tourer
Nedanstående högre krav gäller för mästerskapstävlingar, dvs DM, SM, EM och VM samt för
tävlingar ingående i officiella svenska nationella tourer, till exempel Svenska
Frisbeesporttouren. I de fall något område från kapitlet Tävlingsregler för samtliga
sanktionerade tävlingar ej vidare specificeras här, gäller bestämmelserna från det kapitlet.
Det förutsätts givetvis att arrangemang av denna dignitet skall ge ett allmänt seriöst intryck,
där de tävlande ges full möjlighet att efter bästa förmåga koncentrera sig på sitt tävlande och
publik och eventuell media kan möta frisbeesporten på bästa sätt. Detta innefattar till exempel
att rimliga tidsscheman planeras, tillkännages och följs efter bästa förmåga, att all materiel
finns på plats vid rätt tidpunkt, att eventuella nödvändiga tillstånd har införskaffats och finns på
plats, att sådant som DDC- och discathon-banor är uppsatta i god tid, och att alla funktionärer
och deltagare bemödar sig om att ge en bra och seriös bild av frisbeesporten för alla som
kommer i kontakt med tävlingen.
a) Schemaläggning
I största möjliga mån skall man försöka undvika krockar i tävlingskalendern mellan olika
tävlingar på nationell respektive regional nivå. Nedanstående riktlinjer skall alltid beaktas:
-SM-tävlingar får ej läggas samtidigt som EM- eller VM-tävlingar.
-DM-tävlingar får ej läggas samtidigt som SM-tävlingar, och bör ej läggas
samtidigt som EM- eller VM-tävlingar.
b) Tävlingssgrenar
Grenen Precision har för närvarande ej SM-status, men finns med som officiell tävlingsgren
inom Svenska Frisbeesportförbundet. Det är upp till varje distriktsförbund att besluta vilka av
de officiella tävlingsgrenarna som ingår i respektive distrikts DM-tävlingar.
c) Tävlingsklasser
Klasserna Open, Dam, Herrjunior och Damjunior skall alltid erbjudas de tävlande. Det är även
önskvärt, men ej ett absolut krav, att erbjuda Pojkjunior- och Flickjunior-klass. För SMtävlingar är det, efter samråd med Allroundkommitén, även möjligt att arrangera separat JSM
för juniorklasserna.
d) Inbjudan
Tävlingsinbjudan med information om anmälningsprocedurer skall publiceras i Svenska
Frisbeesportförbundets tidning samt på den officiella förbunds-sajten. Information om
tävlingen skall även gå ut via mail till berörda klubbar och spelare. (AK och Svenska
Frisbeesportförbundets kansli kan hjälpa till med detta.)
e) Anmälningsbekräftelse
Bekräftelse på anmälan, innehållande tidsschema, vägbeskrivningar och kontaktpersoner skall
vara spelare som anmält sig till en tävling tillhanda senast 8 dagar innan tävling börjar, via
brev eller epost. (Eller snarast efter inskickad anmälan, om anmälan görs senare än 8 dagar
innan.)
f) Seedning
I grenarna DDC och fristil skall seedning av de deltagande lagen göras, för att ge rättvisa
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förhållanden vid poolspel. I tävlingar med SM-status ansvarar AK för seedningen.
g) Priser
I Distriktmästerskap och Svenska Mästerskap skall Riksidrottsförbundets mästerskapstecken
delas ut till segraren i alla grenar med SM-status, samt allround, för Open-, Dam-, Herrjunior
samt Damjunior-klasserna. Medaljer, pokaler eller plaketter delas ut till topp 3. (RFs
mästerskapsplaketter finns även i silver- och brons-utförande). På SM delas guld- silver- och
brons-medaljer ut genom AKs försorg.
(Se de separata tävlingsbestämmelserna för discgolf för vad som gäller för denna gren.)
h) Resultatrapportering / Tävlingsartikel
Vid tävling med SM-status eller högre, eller ingående i officiell svensk nationell tour, t ex
Svenska Frisbeesporttouren, skall topp 3 efter färdigspelad gren rapporteras till TT
(Tidningarnas Telegrambyrå) senast 18:00 samma kväll (tel: 08-692 28 10, epost:
sport@tt.se).
För denna typ av nationella tävlingar ansvarar arrangören även för att en artikel om tävlingen
skickas in till Svenska Frisbeesportförbundets publikation Frisbeelagan, senast 4 veckor efter
tävlingen. Det enda kravet på artikeln är att den inte innehåller något som kan väcka anstöt
hos läsarna. Naturligtvis kan själva skrivjobbet delegeras till lämplig annan person. Bifoga
gärna även foton från tävlingen för att illustrera artikeln.
Kompletta resultatlistor med samtliga resultat i samtliga tävlingsomgångar i samtliga klasser
skall skickas till kansliet och AK senast 3 dagar efter tävlingen. För SCF skall MTA, TRC och
SCF-resultatet redovisas. Till resultatrapporten hör även uppgift om födelsedatum för samtliga
spelare.
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9. Rekordhantering
Vid varje sanktionerad tävling där någon av de grenar där officiella rekord noteras, skall
arrangören ha rekordformulär tillgängliga (Finns att ladda ned från allround-avdelningen på
Svenska Frisbeesportförbundets officiella webbsajt , kopior kan också beställas från Svenska
Frisbeesportförbundets kansli.)
I de fall arrangören har anledning att tro att något rekord slagits, ansvarar arrangören för att
skicka ett ifyllt och undertecknat rekordformulär till Svenska Frisbeesportförbundets kansli
senast 1 vecka efter tävlingens slut, samt lämna förhandsinformation därom till
Allroundkommittén via epost inom två dagar.
Rekord kan sättas i grenarna Längd, MTA, TRC, SCF och Precision, på nivåerna distrikts-,
svenskt-, europa- och världsrekord. Klassindelningen för svenskt- och distriktsrekord följer vad
som angivits i kapitlet "Klassindelning" i dessa tävlingsbestämmelser. (När det gäller världsoch europarekord kan det finnas ytterligare klasser.) Svenska rekord kan endast sättas av
svensk medborgare med tävlingslicens i Svenska Frisbeesportförbundet.
Aktuella svenska rekord finns publicerade på allround-avdelningen på www.frisbeesport.se ,
uppgifter om gällande rekord kan också lämnas av AK eller Svenska Frisbeesportförbundets
kansli.
Distriktsrekord handhas av det distriktsförbund som respektive spelares klubb är ansluten till.

10. Dispens
Dispens från dessa tävlingsbestämmelser kan endast medges efter ansökan därom hos AK.
En dispensansökan, med motivation varför arrangören önskar undantag från
tävlingsbestämmelserna, skickas lämpligen in i samband med sanktionsansökan eller
ansökan om att arrangera mästerskapstävling.

11. Kontaktinformation
a) Epost
Allroundkommittén, AK:
AK Resultatrapportering:
Svenska Frisbeesportförbundet:

ak@frisbeesport.se
resultat.ak@frisbeesport.se
kansliet@frisbeesport.se

b) www
Svenska Frisbeesportförbundet:

http://www.frisbeesport.se

c) Postadress & telefon
Svenska Frisbeesportförbundet:

Kvibergsvägen 5
415 82 Göteborg
Tel: 031-726 61 30
Fax: 031 726 61 29
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