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1. Allmänna tävlingsbestämmelser (alla grenar)
Dessa regler är att se som tilläggsregler som varje kommitté har (Carambole, Pool och
Snooker).

2. Förbundstävling eller officiell tävling
En förbundstävling eller officiell tävling kan endast arrangeras av SBF eller förening ansluten
till SBF. En tävling som publiceras i den officiella tävlingskalendern och som ingår i det
nationella klass och rankingsystemet, kallas för officiell tävling (Även stora hcp tävlingar
kallas officiell tävling). Publicering i tävlingskalendern innebär att tävlingen är sanktionerad
och för deltagande behövs tävlingslicens. Lokala regelbundna hcp-tävlingar som ej spelas på
samma datum som sanktionerad tävling är undantagna från detta.
Samtliga tävlingar skall spelas enligt nationella tävlingsbestämmelser, eller Europaförbunds
tävlingsbestämmelser. Förening eller spelare kan inte delta i en nationell tävling eller annat
arrangemang som inte sanktionerats av SBF. Förening eller spelare riskerar då disciplinära
åtgärder. (Lokala regelbundna hcp-tävlingar som ej spelas på samma datum som
sanktionerad tävling är undantagna från detta.)

3. Nationell tävling
För att delta i en nationell sanktionerad officiell tävling krävs att spelaren är medlem i en
förening som är ansluten till Förbundet, samt inneha Förbundets tävlingslicens. Undantaget
är tävlingar av kategorin Open.

4. Internationell tävling i Sverige
För att delta i en internationell sanktionerad tävling i Sverige, krävs att spelaren är medlem i
en förening som är ansluten till Förbundet samt inneha Förbundets tävlingslicens. (Gäller inte
utländska spelare. De skall inneha egen nationell auktorisation för deltagande i
internationella tävlingar av det egna förbundet)

5. Tävlingslicens
Spelare som är medlem i förening som fullgjort sina åtaganden mot SF och i förekommande
fall SDF skall anses vara licensierad. Som medlem i förening menas att man är registrerad i
föreningens medlemsregister i IdrottOnlineKlubb och markerad som aktiv i idrott biljard. Då
spelare kan vara registrerad som medlem för flera föreningar åligger det föreningen att
bevaka att spelaren äger rätt att representera föreningen i tävlingssammanhang. Spelarens
licenstillhörighet är den föreningen som spelaren är registrerad för i BiljardOnline. Byte av
licenstillhörighet till annan förening är reglerat i §24 Övergångsbestämmelser.

6. Finansiellt ansvar
Det finansiella ansvaret vid en officiell tävling ligger alltid på arrangören om inget annat
avtalats.
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7. Sanktion för nationell tävling
Tävling får endast arrangeras av en SBF ansluten förening. Alla nationella tävlingar som
berör fler än två föreningar skall vara sanktionerade av Förbundet.
Ansökan om sanktion skall insändas senast 6 veckor (SM 8 veckor) före tävling till ansvarig i
resp. Kommitté (Även kopia till kansliet) Ansökan skall innehålla; Föreningens namn,
spelplats, kontaktperson, telefonnummer, antal bord, mail, tävlingsdatum, disciplin, klasser
och ekonomisk redovisning av startavgifter. Besked om ansökt tävling ges av ansvarig
kommitté. Lokala regelbundna hcp-tävlingar som ej spelas på samma datum som
sanktionerad tävling är undantagna från detta.

8 Sanktion för internationell tävling
Tävling får endast arrangeras av en SBF ansluten förening. Tävling som skall arrangeras
enligt ett Europaförbunds tävlingsbestämmelser, behöver ha Förbundets godkännande samt
aktuellt Europaförbunds sanktion. Förening som söker Europeisk sanktion gör detta genom
SBF och sanktionen utfördas genom SBF i samarbete med aktuellt Europaförbund.
Ansökan bör vara SBF tillhanda minst 6 månader före tävlingens första speldag.
Sanktionsavgift betalas enligt gällande staffling hos Europaförbund och betalas till SBF som i
sin tur betalar till aktuellt Europaförbund. Tävling kan ske i samarrangemang med SBF.

9. Spelarpott
Vid nationella arrangemang skall arrangören redovisa totalt antal startande i samtliga
klasser, totala startavgift, lösta engångslicenser samt bifoga start och resultatlistor till
Förbundet senast 3 dagar efter avslutad tävling. 10 % av startavgifterna betalas till
Förbundet senast 7 dagar efter avslutad tävling. Dessa tillfaller varje kommitté att samlas i en
spelarpott som i någon form går tillbaka till spelarna. Respektive kommitte beslutar om
ändamålet för spelarpotten. Undantag: För ungdoms och juniortävlingar betalas inte
sanktionsavgift. Sanktion behövs dock.

10. Sanktionsavgifter för internationell tävling
Vid internationella arrangemang i Sverige, skall aktuell sanktionsavgift i det aktuella
Europaförbundet, betalas till SBF minst 7 dagar efter tävling.

11. Startavgifter
Se respektive kommittés tävlingsregler
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12. Fördelning av startavgifter
Regleras i respektive disciplins nationella tävlingsbestämmelser.

13. TV-rättigheter
Förbundet äger samtliga sändnings och reklamrättigheter av samtliga TV, Internet
sändningar och andra media rättigheter vid samtliga sanktionerade tävlingar i Sverige.
Endast SBF styrelse eller dess företrädare äger mandat och har rätt att förhandla med
mediabolag. Detta sker då i samråd med arrangör.

14. Reklam
Förbundet äger samtliga reklamrättigheter i samband med allmänna officiellt sända
sanktionerade tävlingar. Förbundet kan överlåta eller delar av dessa till arrangör av
internationella arrangemang. Detta sker genom särskild förhandling med styrelsen eller dess
företrädare. Arrangör som får kännedom om att något mediabolag har för avsikt att
nyhetsbevaka ett arrangemang är skyldig att omedelbart meddela Förbundet. Förbundet
förfogar över samtliga reklamrättigheter på landslagsdräkter.

15. Tävlingsarrangörens skyldigheter
En tävlingsarrangör är skyldig att senast 14 dagar före tävlingsstart utsända inbjudan till
berörda föreningar med information om anmälan, disciplin, tid, plats för evenemanget,
senaste anmälningsdag och vid behov information om lämpligt hotell.
Tävlingsarrangören är vidare skyldig:
Att affischen utformas på ett seriöst sätt och att SBF logotype placeras väl synlig på
affischen. Att lottningen är genomförd och att en startlista är klar senast 2 dagar före
tävlingens början. Att en tävlingsledare är utsedd i god tid eller person med likvärdig
kompetens ansvarar för tävlingen. Om arrangören inte har kompetensen i sin närhet, kan
SBF rekommendera tävlingsledare. Notifikation om detta skall ske till kansliet senast 10
arbetsdagar före tävlingen. Att ansvara för att arvodering, logi och boende till aktuell
tävlingsledare genom att enskild förhandling görs. Observera att arrangören själv ansvarar
för tävlingsledarens arvodering. Att se till att tävlingsledare inte deltar i den aktuella
tävlingen. Att bord och bollar är i godkänd kondition. Att tävlingsresultat och övrig
tävlingsinformation redovisas på väl synlig plats i lokalen. Att tillräckligt antal
domare/funktionärer finns till tävlingsledningens förfogande. Att allmän ordning råder i
lokalen under hela tävlingen. Att hälsa publik, spelare och övriga gäster välkomna till
tävlingen, samt att prisutdelning äger rum direkt efter tävlingen och under värdiga former.
Att så länge tävlingen pågår, inte bevilja spel för allmänheten på arenan på ett sådant sätt att
det stör deltagande spelare eller tävlingens genomförande.
Att startavgifter fördelas enligt förbundets anvisningar. Sanktionsavgiften skall vara SBF
tillhanda 7 dagar efter avslutad tävling. Kraftig försening kan innebära en dröjsmålsavgift
med 200kr per gång. Ovanstående villkor är bekräftade i samband med tävlingsansökan.

16. Tävlingsledarens ansvar
Att se till att SBF: s regler och tävlingsbestämmelser efterföljs.
Att kontrollera bordens kondition innan tävling och om borden inte anses vara i god
kondition, informera deltagarna om detta innan tävlingens start och utfärda en tillsägelse till
arrangören.
Att innan tävlingen startar, kontrollera att samtliga startande har en giltig tävlingslicens.
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Att kontrollera så att samtliga spelare följer grenens aktuella dresscode. Det är
tävlingsledarens ansvar att utdela varning eller utfärda diskvalificering.
Att fungera som huvuddomare vid tävlingen.
Att leda och fördela arbetet för de domare/funktionärer som ställts till förfogande, både före,
under och efter tävling i samarbete med arrangör.
Att se till att rökning ej sker under match.
Att ta emot och vidarebefordra eventuellt inlämnade protester rörande tävlingen till SBF.
Att skriva en redovisning som innehåller: en tävlingsrapport, tävlingsresultat, fullständing
förteckning av lösta engångslicenser och redovisning av dessa, förteckning av spelare som
startar utan giltig licens samt inlämna förteckning över varnade spelare. Redovisnigen
skickas till respektive rankingansvarig med kopia till SBF kansli senast 3 dagar efter avslutad
tävling.
Försening kan innebära att arrangerande klubb debiteras med 200kr per gång.
Ovanstående villkor bekräftas i samband med tävlingsansökan.

17. Tävlingsreglemente
1. Dresscode, se respektive kommittés tävlingsregler.
2. Startavgiften skall före start betalas till arrangören
3. Rökning är inte tillåtet för spelare under match.
4. Spelare som deltar i en tävling skall uppträda så som det anstår en god sportsman att
uppträda hövligt och korrekt mot motspelare, domare, funktionärer och publik osv.
5. Spelare skall under tävling uppträda korrekt även utanför tävlingsarenan.
6. Ett beslut fattat av en domare kan omedelbart överklagas till tävlingsledaren
(huvuddomaren). Tävlingsledarens beslut gäller under hela tävlingen. Protest mot
tävlingsledares beslut kan överklagas till respektive kommittè. Protest skall ha inkommit till
senast 3 dagar efter avslutad tävling i skriftlig form.
7. Under pågående match ska den spelare som inte är vid biljardbordet sitta på anvisad
plats.
8. Starttider och försenad start, se respektive kommittés tävlingsregler.
Undantag: Om en spelare hör av sig till tävlingsledaren angående försening kan denne
meddela en ny starttid.
10. Om spelare eller lag lämnar walk over, se respektive kommittés tävlingsregler.

18. Före start
Det är varje spelares skyldighet att till tävling möta upp i god kondition och uppträda
föredömligt.

19. Olämpligt uppträdande
Nedan uppräknade punkter medför varning eller diskvalificering som kan medföra
avstängning.
(Tävlingsledningen avgör)
1. Åsidosätta inom tävlingslokalen gällande ordningsregler
2. Åverkan på tävlingsmaterial och lokal i samband med arrangemang. Genom att med slag,
sparkar eller tillhyggen, skada biljardbord, lampor, spelbarriärer, väggar eller andra fasta
inventarier
3. Att under match kasta, kö, kratta, bollar, krita eller andra lösa föremål.
4. Att med högljudda rop, svordomar, högt tal och osakliga protester mot domslut, på ett
störande sätt påverka andra aktiva tävlande.
5. Avvika från bordet när spelaren inte har time out
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20. Tävlings klädsel
I tävling som arrangeras med sanktion från SBF skall spelarna vara klädda enligt gällande
dresscode för specifik tävling. Om spelare har genomfört eller påbörjat en tävling utan
reglementsenlig tävlingsdräkt, trots varning innan start av tävlingsledare, skall han
diskvalificeras. Hans resultat från aktuell tävling räknas bort (I poolbiljard 6.16). Spelare
placerade efter honom i resultatlistan flyttas upp en placering. Spelarens namn skall tas upp i
resultatlistan som diskvalificerad. (Ingen startavgift återbetalas vid diskvalificering.)
Landslagskläder får endast bäras av förbundet utsedda spelare vid av förbundet anvisade
tävlingar. Obehörigt nyttjande av förbundets landslagskläder och sponsorer är ej tillåtet.
Dresscode A
Herr: Vit långärmad skjorta, fluga, väst, svarta kostymbyxor, svarta strumpor samt svarta
finskor.
Dam: Vit skjorta eller blus, väst, svarta kostymbyxor eller kjol under förutsättning att knän
eller mer täcks. Valet av skor skall falla inom kategorin finskor och passa in i övrig klädsel.
Dresscode B
Herr: Långärmad skjorta, fluga eller slips, väst, kostymbyxor, svarta finskor.
Dam: Skjorta eller blus, väst, kostymbyxor eller kjol under förutsättning att knän eller mer
täcks. Valet av skor skall falla inom kategorin finskor och passa in i övrig klädsel.
Dresscode C
Herr: Överdelen skall vara en krag försedd skjorta eller piké, i valfri färg, som förblir
nedstoppad i midjan. Plagget skall vara helt och rent, samt ha någon form av ärm. Som
nederdel bäres hel och ren kostymbyxa i valfri färg. Valet av skor skall falla inom kategorin
finskor och passa in i övrig klädsel. En sportsko med mörkare överdel i läder eller
läderliknande material är godkänd om tävlingsledaren godkänner det.
Dam: Som överdel är en skjorta, stilren topp, blus, piké eller klänning tillåten. Som nederdel
bäres hel och ren kostymbyxa i valfri färg. Kjol är tillåten under förutsättning knän eller mer
täcks. Valet av skor skall falla inom kategorin finskor och passa in i övrig klädsel.. En
sportsko med mörkare överdel i läder eller läderliknande material är godkänd om inte
tävlingsledaren kommer med invändningar.
Tillägg lagspel
Enhetlig klädsel gäller inom laget inkl. färg på kläderna. Överdelen skall vara klubbtröja eller
klubbväst med klubbmärke. Damerna får bära kjol som skall ha samma färg som nederdelen
i övriga laget.

21. Reklam på tävlingsklädsel
Reklamtext eller bild får förekomma. Den får däremot inte väcka anstöt hos spelare eller
andra närvarande.

22. Tävlingssäsong
Se respektive grens tävlingsregler.
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23. Åldersgränser
Ungdomar får inte fylla 17 under året.
Juniorer får inte fylla 19 under året. Undantag pool, deltagande nationellt t.o.m 30 juni det år
man fyller 19.
Junior inom carambole får inte ha fyllt 22 år den 1 september.
Seniors/Ladies inom pool följer EPBF: s tävlingsregler.
Seniors förekommer inte inom carambole.
Seniors inom snooker följer EBSA:s tävlingsregler.

24. Övergångsbestämmelser
Spelarövergångar kan ske under perioden 15:e – 31:a december samt 1:a juni- 31:a juli.
Övergångshandlingar skall vara underskrivna av ordförande eller kassör i tillträdande klubb.
Dispens för övergång vid annan tidpunkt än ovan, lämnas vid stadigvarande flytt till annan ort
eller vid förenings upphörande. Beträffande regler eller bestämmelser som inte kunnat
förutses i dessa bestämmelser äger Förbundet rätt att fatta beslut eller hänskjuta frågan till
nästkommande förbundsmöte.

25 Ej tillåtna substanser
Förbjudna medel är all form av dopning enligt WADA:s dopinglista. Dopingkontroll kan när
som helst genomföras av RF: s dopinggrupp.
Medicinsk dispens: I fråga om dispens från förbudet att använda dopingklassade läkemedel
hänvisas till RF:s föreskrifter om dispens.
I tillägg till WADA:s dopinglista är alkohol en förbjuden substans inom Svenska biljardsport.
Alkoholtest via utandningsprov kan när som helst genomföras av SBF utsedd representant,
med utrustning godkänd av SBF. Gränsvärde överstigande 0,2 promille medför påföljd:
Diskvalifikation från aktuell tävling samt avstängning två (2) månader från nationellt och
internationellt spel, spelarens klubb bötfälls med 1 000 kr. Vid upprepad förseelse inom tre
(3) år efter avstängning är påföljden diskvalifikation i aktuell tävling, avstängning från
nationellt och internationellt spel i sex (6) månader och spelarens klubb bötfälls med 2 000
kr.

26. Mästerskapstävlingar
Rätt att deltaga i tävling om RF:s mästerskapstecken – SM och DM- har svensk medborgare
som är medlem i en till förbundet ansluten förening. För utländsk medborgare krävs för rätt
att deltaga medlemskap i en till förbundet ansluten förening samt att man varit fast bosatt
(folkbokförd) och huvudsakligen vistats i Sverige sedan minst två (2) år tillbaka samt att man
inte deltagit i hemlandets nationsmästerskap eller representerar hemlandet internationellt
under samma period.
Rätt att deltaga i tävling om RF:s mästerskapstecken – JSM och JDM- har svensk
medborgare som är medlem i en till förbundet ansluten förening. För utländsk medborgare
krävs för rätt att deltaga medlemskap i en till förbundet ansluten förening samt att är fast
bosatt (folkbokförd) i Sverige. Vidare att man inte deltagit i hemlandets nationsmästerskap
eller representerar hemlandet internationellt under de senaste tolv (12) månaderna.
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