Gällande bestämmelser för Svenska Discsportförbundet Allrounds
(nedan SDFA) tävlingsverksamhet under covid-19
Denna föreskrift gäller alla av SDFA sanktionerade tävlingar tills annat besked ges!
Allmänt
Vi följer beslut, anvisningar och rekommendationer frå n svenska myndigheter och ä r
beredda att agera utifrån deras riktlinjer. Det sker nya uppdateringar hela tiden och
osäkerheten ä r stor, där nedan beslut, råd och riktlinjer kan komma att ändras snabbt.
Vårt fokus i det här läget ä r folkhälsan och att bidra till att minska smittspridningen av
coronaviruset.
Det ä r viktigt att hela tiden hålla sig uppdaterad om myndighetsbeslut,
Folkhä lsomyndighetens eller den aktuella regionens rekommendationer.
Tävlingar
Det är varje tävlingsarrangör som bär ansvaret för att uppsatta regler efterföljs.
När det gäller SM-tävlingar så står förbundet för de extra omkostnader som tillkommer
för att klara av kraven utifrån covid-19. De eventuella inköp som behöver göras för att
klara av kraven, görs av tävlingsarrangören och redovisas med kvitto till
förbundskansliet för att ersättning ska betalas ut.
Inga efteranmälningar senare än 2 dagar innan tävlingsstart är tillåtna. Detta för att alla
deltagare i tid innan tävlingen ska kunna ta del av gällande bestämmelser samt att
tävlingsarrangören ska ha kontroll över att totala antalet deltagare och funktionärer inte
överstiger gällande maxantal enligt bestämmelser från regering, Folkhälsomyndigheten
och aktuell Region.
Tävlingar med mer än 90 deltagare anmälda
Det maximala antalet deltagare plus funktionärer i en öppen tävling, som räknas som
allmän tillställning, är enligt regeringsbeslut per den 1a Juni 2021 100 personer. Vid
tävlingar med mer än 90 anmälda deltagare reserveras därför platser i tävlingen enligt
nedan. Efter sista anmälningsdag så fördelas platserna utifrån nedanstående kriterier
och därefter baserat på den ordning som spelare anmält sig.
Sommarkastet Värnamo
Femton bästa openspelarna Allround från SM 2020
Tre bästa damerna Allround från SM 2020
Tre bästa juniorerna Allround från SM 2020
Samtliga medaljörer i de i tävlingen ingående grenarna från SM 2020.
Tio bäst rankade DDC spelarna Open (Svensk DDC-ranking)
Malmö Open
Femton bästa openspelarna Allround från SM 2020
Tre bästa damerna Allround från SM 2020
Tre bästa juniorerna Allround från SM 2020
Femton bästa openspelarna, 5 bästa damerna, 5 bästa juniorerna, i sammandraget i
Allroundtouren efter Sommarkastet.

Samtliga medaljörer i de i tävlingen ingående grenarna från SM 2020.
Tio bäst rankade DDC spelarna Open (Svensk DDC-ranking)
SM Norrköping
Femton bästa openspelarna Allround från SM 2020
Fem bästa damerna Allround från SM 2020
Fem bästa juniorerna Allround från SM 2020
Samtliga medaljörer från SM 2020
10 bäst rankade DDC spelarna Open (Svensk DDC-ranking)
Femton bästa openspelarna, 5 bästa damerna, 5 bästa juniorerna, i sammandraget i
Allroundtouren efter Sommarkastet och Malmö Open.
Masters Linköping
Femton bästa openspelarna, 5 bästa damerna, 5 bästa juniorerna, i sammandraget i
Allroundtouren efter Sommarkastet, Malmö Open samt SM 2021.
10 bäst rankade DDC spelarna Open (Svensk DDC-ranking)
Samtliga medaljörer i de i tävlingen ingående grenarna från SM 2020 samt 2021
Höstkastet
Femton bästa openspelarna, 5 bästa damerna, 5 bästa juniorerna, i sammandraget i
Allroundtouren efter Sommarkastet, Malmö Open och SM.
Tio bäst rankade DDC spelarna Open (Svensk DDC-ranking)
Samtliga medaljörer i de i tävlingen ingående grenarna från SM 2020 samt 2021
Vid genomförande av tävlingar är det viktigt att:
• genomföra en riskbedömning
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuellautbrott/covid-19/verksamheter/information-till-arrangorer-av-evenemang/
• den som ä r sjuk, ä ven med milda symtom, ska inte delta alls, utan stanna hemma
till och med två dagar efter tillfrisknande. Vid bekräftad Covid-19 ska det
dessutom ha gått minst sju dygn sedan insjuknandet
• om möjligt spärra av området där tävlingen pågår med band eller skyltar
• det på tävlingsområdet och på discgolfbanan finns goda möjlighet att på flera
ställen sprita eller tvätta sina händer i varmt tvålvatten
• trängsel mellan människor undviks både vid eventuella upprop, under
tävlingstillfället och vid prisutdelningar
• handhä lsning och handslag ska undvikas fö r att motverka smittspridning
• vid resor till och frå n en tävling ska Folkhä lsomyndighetens rekommentioner fö r
resande följas. Endast symtomfria personer ska resa. Förening bör i första hand
välja resealternativ som innebär att trängsel och närkontakt med andra undviks,
så som bil eller abonnerad buss
• det finns särskilt angivna rum eller angiven plats där tävlande och funktionärer
kan gå och lägga sig om man känner sig dålig.
• tillhandahålla det som behövs för att kunna genomföra tävlingen utifrån dessa
bestämmelser såsom avspärrningsband, skyltar, pennor, handsprit, tvål,
plasthandskar, behållare för använda plasthandskar, behållare för använda DDCdiscar, pappershanddukar, behållare att slänga använda pappershanddukar, bord
att ställa handsprit på, tillgång till varmt rinnande vatten, tillgång till
omklädningsrum eller liknande.

Allmänna bestämmelser per gren
DDC
• Nya eller nytvättade DDC-discar används vid inbollning och spel vid varje ny
match för att undvika smittspridning. Efter match samlas discarna ihop av
spelarna och läggs på angiven plats, såsom i en bag eller behållare.
• Ingen annan än spelarna i respektive match får röra vid discar som antingen ska
eller är använda vid inbollning eller under match.
• Discarna spritas eller rengörs i varmt tvålvatten innan de kan användas på nytt.
• Före, under och efter match undviks all form av fysisk kontakt så som handslag
före och efter match samt handklapp vid sidbyte.
• Vid sidbyte går spelare på respektive högersida av spelplanen till den motsatta
spelrutan.
• Varje par ska ha sin egen tuschpenna som man ansvar för, så att man kan föra in
resultatet på resultattavlan.
• Före och efter match ska varje spelare använda den handsprit eller tvätta sig i
varmt tvålvatten, som finns tillgänglig vid tävlingsområdet.
Discgolf
• Grupper får bestå av max fem spelare.
• Spelarsamlingar och upprop ska undvikas. Elektronisk resultathantering och
gruppindelning ska användas. Spelare ansvarar för att befinna sig på rätt hål vid
given starttid för en runda.
• Spelare håller minst två meters avstånd före, under och efter rundan.
• Ingen fysisk kontakt före, under eller efter mellan spelare och funktionärer i form
av handslag eller handklapp.
• Det är inte tillåtet att plocka upp eller vidröra medspelarnas discar.
• Före och efter rundan ska varje spelare använda den handsprit eller tvätta sig i
varmt tvålvatten, som finns tillgänglig vid tävlingsområdet.
Discathon
• Max fyra personer i varje heat.
• Vid start ska det vara minst två meter mellan varje tävlande.
• Ingen fysisk kontakt före eller efter loppen mellan tävlande och funktionärer i
form av handslag eller handklapp.
• Det är inte tillåtet att plocka upp eller vidröra andras discar än sina egna.
• Före och efter loppet ska varje spelare använda den handsprit eller tvätta sig i
varmt tvålvatten, som finns tillgänglig vid tävlingsområdet.
Fristil
•
•
•
•
•
•
•

Vid uppvärmning ska spelare/par hållas åtskilda från andra tävlande.
Ingen ”jamning” med andra spelare än sin egen spelpartner.
Domare ska sitta med minst två meters avstånd från varandra.
Domare lägger sitt domarprotokoll framför sig som sedan plockas upp av
domaransvarig som bär plasthandskar.
Varje domare har sin egen penna som man ansvarar för.
Ingen fysisk kontakt före, under eller efter mellan spelare och funktionärer i form
av handslag eller handklapp.
Det är inte tillåtet att plocka upp eller vidröra andras discar än sina egna.

•

Längd
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Före och efter sitt uppträdande ska varje spelare använda den handsprit eller
tvätta sig i varmt tvålvatten, som finns tillgänglig vid tävlingsområdet.
Max fem deltagare kastar samtidigt.
Vid utkast ska avståndet vara minst två meter mellan varje tävlande.
Det är inte tillåtet att låna ut sina längddiscar till någon annan tävlande om de
inte ordentligt rengjorts med tvål eller sprit innan.
Efter färdig omgång hämtar spelare själva sina discar ute på längdfältet.
Markörerna använder plasthandskar.
Markörerna rör aldrig deltagarnas discar.
Markörerna behåller sina markeringsdiscar under hela tiden man markerar och
rör inga andra markeringsdiscar.
Den som sköter den optiska mätningen använder plasthandskar under tiden som
man mäter.
Mätinstrumentet spritas eller rengörs före och efter att det har använts.
Tävlande, funktionärer och den som ansvarar för den optiska mätningen ska
innan och efter utfört uppdrag använda den handsprit eller tvätta sig i varmt
tvålvatten, som finns tillgänglig vid tävlingsområdet.

Precision
• Vid uppsättande av precisionsmål ska nya plasthandskar användas vid varje nytt
mål som sätt upp
• Det är inte tillåtet att låna ut sina precisionsdiscar till någon annan tävlande om
de inte ordentligt rengjorts med tvål eller sprit innan..
• Markörer ska inte röra några discar vid något tillfälle.
• Varje markör har sin egen penna och protokoll som man ansvar för.
• Eventuella upplockare och handräckare av discar använder plasthandskar som
byts mellan varje kastare.
• Handräckare lämnar tillbaka discarna på marken på ett avstånd av minst två
meter från den tävlande.
• Ingen fysisk kontakt före, under eller efter mellan tävlande och funktionärer i
form av handslag eller handklapp.
• Före och efter kastomgång ska varje spelare använda den handsprit eller tvätta
sig i varmt tvålvatten, som finns tillgänglig vid tävlingsområdet.
SCF
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Det är inte tillåtet att låna ut sina discar i SCF till någon annan deltagare om de
inte rengjorts med tvål eller sprit ordentligt innan.
Vid samlings- och utkastplats ska avståndet vara minst två meter mellan varje
tävlande samt funktionärer.
Funktionärer sitter eller står med minst två meters avstånd.
Vid användande av tidtagarur som inte är ens eget ska plasthandskar användas.
Vid eventuella byten av tidtagarur ska nya plasthandskar användas.
Ansvarig funktionär för tidtagningen använder egen penna som man ansvar för.
Ingen fysisk kontakt före, under eller efter mellan tävlande eller funktionärer i
form av till exempel handslag eller handklapp.
Funktionärer ute på fältet använder plasthandskar.
Funktionärerna ute på fältet rör aldrig deltagarnas discar.

•
•
•
•

Funktionärer som markerar behåller sina markeringsdiscar under hela tiden man
markerar och rör inga andra markeringsdiscar.
Den som sköter den optiska mätningen använder plasthandskar under tiden som
man mäter.
Mätinstrumentet spritas eller rengörs före och efter att det har använts.
Tävlande, funktionärer och den som ansvarar för den optiska mätningen ska
innan och efter utfört uppdrag använda den handsprit eller tvätta sig i varmt
tvålvatten, som finns tillgänglig vid tävlingsområdet.

Det här gäller vid genomförande av tävlingsarrangemang
Fö r att fö lja förbudet mot mer ä n 100 deltagare vid offentliga tillställningar ä r det, efter
polisens rekommendationer samt SDFA:s rekommendation att arrangerande förening
vidtar fö ljande åtgärder:
• Bara de som ä r nödvändiga fö r att tävlingen ska kunna genomföras (tävlande och
funktionärer) är lämpligen på plats på tävlingsområdet
• Ansvariga funktionärer skall utses, som vid behov vänligt kan be eventuell publik
att lämna tävlingsområdet, om totala publikmängden riskerar att överskrida
gällande bestämmelser.
• Vid tävling inomhus gäller ett maxtak på 8 personers publik utan anvisad plats.
Finns läktare tillgängliga och tillräckligt avstånd mellan åskådare med anvisade
platser kan hållas är maxtaket 50 åskådare.
• Vid tävling utomhus gäller ett maxtax på 100 åskådare utan anvisade platser.
Mer om regelverket kring offentliga tillställningar
Det ä r viktigt att alla inom SDFA – fö rbund och föreningar – tar ansvar fö r att motverka
smittspridningen. Detta ä r avgörande fö r att vi fortsatt ska få myndigheternas
förtroende att genomföra tävlingsverksamhet.
Riksidrottsförbundets riktlinjer för idrottstävlingar
https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/lattnaderforidrottenfran1juni#:~:text=Detta%
20g%C3%A4ller%20fr%C3%A5n%20den%201%20juni&text=T%C3%A4vling%20och
%20match%20i%20mindre,publik%20utan%20anvisad%20plats%20utomhus.
Folkhä lsomyndigheten har ä ven har tagit fram information och underlag till arrangörer
av evenemang.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuellautbrott/covid-19/verksamheter/information-till-idrotts--och-traningsanlaggningar/

