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§1 Tolkningsföreträde samt löpande ändringar
Dessa tävlingsbestämmelser avser de delar av Svenska Biljardförbundets tävlingsverksamhet
som är gemensam för alla grenar. Respektive gren har egna tävlingsbestämmelser som
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kompletterar dessa, både nationella och internationella. Vid eventuell konflikt äger de
Grengemensamma bestämmelserna förtur.
Förbundsstyrelsen samt grenkommittéerna äger rätt att avvika från bestämmelserna i detta
dokument om förutsättningarna så kräver. Om detta sker skall ansvarig part redovisa tydliga
argument för denna avvikelse med så god framförhållning som möjligt.

§2 Allmänt
2.1 Deltagande i tävlingar
Rätt att delta i tävlingar arrangerade av Svenska Biljardförbundet (SBF), dess
grenkommittéer samt föreningar har alla spelare som är medlemmar i förening som är
ansluten till SBF samt innehar giltig tävlingslicens.

2.2 Utländska deltagare i nationell tävling
Se respektive grens tävlingsbestämmelser.

2.3 Nationella regelverk
Se respektive grens tävlingsbestämmelser.

2.4 Kommersiella rättigheter
SBF äger och förfogar ensamt över alla kommersiella rättigheter till samtliga Svenska
Mästerskap, nationella tävlingar samt övriga arrangemang inom sitt verksamhetsområde.
SBF har rätt att, efter särskild överenskommelse för viss tid eller vid särskilda tillfällen,
upplåta rättigheterna eller delar av rättigheterna till arrangör eller företag.

§3 Tävlingar
3.1 Nationell tävling
3.1.1 Definition
Med nationell tävling avses tävlingar som arrangeras av SBF eller förening ansluten till SBF.
Nationella tävlingar publiceras i SBF:s tävlingskalender samt i respektive grens
tävlingsadministrativa system.

3.1.2 Sanktionering
Nationella tävlingar sanktioneras av förbundet. När en tävling finns inlagd i SBF:s
Tävlingskalender är den sanktionerad. Se kapitel 8 Sanktionering.
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3.1.3 Tävlingslicens
För att delta i en sanktionerad tävling krävs att spelaren är medlem i en förening som är
ansluten till SBF samt innehar giltig tävlingslicens.

3.1.4 Startavgifter
Se respektive grens tävlingsbestämmelser.

3.1.5 Fördelning av startavgifter
Se respektive grens tävlingsbestämmelser.

3.1.6 Resultat- och rankinglistor
Resultatlistor och uppdaterad ranking ska senast en vecka efter tävlingen publiceras i
respektive grens tävlingsadministrativa verktyg. Resultatlistan ska innehålla samtliga
spelares namn, förening och resultat, samt uppgift om tävlingsdag och arrangör.

3.1.7 Sändningsrättigheter
För samtliga sanktionerade tävlingar i Sverige äger SBF heltäckande sändnings- och
reklamrättigheter av samtliga TV- och Internetsändningar samt andra mediarättigheter.
Endast förbundsstyrelsen eller dess företrädare äger mandat och rätt att förhandla med
mediabolag. Detta sker då i samråd med arrangör. Arrangör som får kännedom om att något
mediabolag har för avsikt att nyhetsbevaka ett arrangemang är skyldig att omedelbart
meddela SBF.

3.1.8 Reklam och sponsorer
SBF äger samtliga reklam- och marknadsrättigheter i samband med sanktionerade tävlingar.
SBF kan överlåta hela eller delar av dessa till arrangör av arrangemang. Detta sker genom
särskild förhandling med förbundsstyrelsen eller dess företrädare. SBF förfogar över samtliga
reklamrättigheter på landslagsdräkter.

3.1.9 Finansiellt ansvar
Det finansiella ansvaret vid en sanktionerad tävling ligger alltid på arrangören om inget
annat har avtalats.

3.2 Klädsel
Se Tävlingsbestämmelser för respektive gren gällande aktuell klädkod.

3.2.1 Landslagskläder
Landslagskläder får endast bäras av landslagsspelare.

3.2.2 Personliga sponsorer
En spelare kan skriva avtal om reklamexponering med sponsorer. Det är tillåtet att bära
reklam/logotyp på personlig klädsel, tävlingsklädsel eller representationsklädsel,
överdragskläder, väskor och liknande.
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3.2.3 Ej tillåten reklam
Spelare får inte göra reklam för alkohol, tobak, politiska eller religiösa åsikter. SBF
förbehåller sig rätten att neka en spelare reklam eller sponsorplats i samband med
sanktionerade tävlingar eller andra event.

3.3 Internationell tävling i Sverige
3.3.1 Svenska spelare
För att delta i en internationell tävling sanktionerad i Sverige krävs att spelaren är medlem i
en förening ansluten till SBF samt innehar giltig tävlingslicens.

3.3.2 Utländska spelare
Utländska spelare skall ha skriftlig auktorisation från sitt nationella förbund för att få delta i
internationella tävlingar i Sverige.

§4 Mästerskapstävlingar
4.1 Grenar och klasser i mästerskapstävlingar
Svenskt mästerskap (SM) får arrangeras i grenar och klasser enligt gällande lista på SBF:s
hemsida. Listan fastställs av förbundsstyrelsen efter beredning av grenkommittéerna.
Mästerskapstävling får avse såväl individuell tävling som tävling för lag.

4.2 Mästerskapsstatus
Riksidrottsstyrelsen (se RF:s stadgar kap 12) beslutar vilka grenar som får SM-status, efter
ansökan av förbundsstyrelsen.

4.3 Mästerskapsarrangemang
Ansvaret för att SM-tävlingar arrangeras enligt gällande bestämmelser vilar på respektive
grenkommitté. Arrangemanget kan uppdras åt en förening.

4.4 Resultatlista från SM
Resultatlista från SM ska publiceras i respektive tävlingsadministrativt system omedelbart
efter tävlingens slut, samt innehålla samtliga deltagares namn, förening och resultat.

4.5 Deltagande i SM
Se respektive grens tävlingsbestämmelser för indelning i klasser, åldersgränser, kvalificering,
seedning, osv.
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4.6 Mästerskapstecken
4.6.1 Minsta antal deltagare
Mästare koras och RF:s mästerskapstecken får delas ut endast i mästerskapsklass där minst
tre spelare, eller när det gäller lagmästerskap minst två lag, från minst två föreningar startat.
4.6.2 Rätt att tävla i SM och DM
Rätt att tävla om RF:s mästerskapstecken – SM och DM – har svensk medborgare som är
medlem i en förening ansluten till SBF. För utländsk medborgare krävs att spelaren är
medlem i en förening ansluten till SBF, att spelaren har varit fast bosatt (folkbokförd) och
huvudsakligen vistats i Sverige sedan minst två (2) år tillbaka samt att spelaren inte har
deltagit i hemlandets nationsmästerskap eller representerat hemlandet internationellt under
samma period.

4.6.2 Rätt att tävla i JSM och DM
Rätt att tävla om RF:s mästerskapstecken – JSM och JDM – har svensk medborgare som är
medlem i en förening ansluten till SBF. För utländsk medborgare krävs att spelaren är
medlem i en förening ansluten till SBF, att spelaren är fast bosatt (folkbokförd) i Sverige samt
att spelaren inte har deltagit i hemlandets nationsmästerskap eller representerat hemlandet
internationellt under de senaste tolv (12) månaderna.

4.6.3 För få anmälda
Om det vid anmälningstidens utgång är för få anmälda för att RF:s mästerskapstecken ska
kunna delas ut, är arrangören skyldig att meddela anmälda deltagare detta så att de har
möjlighet att dra tillbaka sin anmälan.

§5 Representations- och övergångsbestämmelser
5.1 Medlemskap
Spelare äger rätt att söka medlemskap i valfri förening. Spelare kan vara medlem i flera
föreningar men får i tävlingssammanhang endast representera en förening i vardera gren.

5.2 Spelarövergångar
Spelarövergångar sker under perioden 1 juni-31 augusti samt 15 december-31 januari.
Övergångshandlingarna skall vara godkända av ordförande eller kassör i både tillträdande
och frånträdande förening och skickas av tillträdande förening till respektive grenkommitté.
Dispens för övergång vid annan tidpunkt än ovan kan sökas hos respektive grenkommitté.
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§6 Tävlingslicens
6.1 Licensiering
Innehav av giltig tävlingslicens är obligatorisk vid all tävlingsverksamhet inom SBF.
Innehavare av tävlingslicens har rätt att delta i tävling inom samtliga hos SBF förekommande
grenar. Spelare som är medlem i förening som fullgjort sina åtaganden mot SBF skall anses
vara licensierad. För att tävlingslicensen ska vara giltig ska spelaren vara inlagd i föreningens
medlemsregister i IdrottOnline och markerad som aktiv i idrott biljard.

6.1.1 Spelarens ansvar
Det är spelarens ansvar att erlägga medlemsavgift samt se till att korrekt förening är angiven
i det tävlingsadministrativa systemet.

6.1.2 Föreningens ansvar
Det är föreningens ansvar att se till att spelarens uppgifter är aktuella och att spelaren har
rätt att representera föreningen i tävling. För förseelser mot detta se §5.6.

6.2 Publicering av namn
Löst tävlingslicens innebär att spelaren godkänt publicering av namn och tävlingsresultat i
SBF:s officiella organ och i de tävlingsadministrativa systemen.

6.3 Tävling där licens inte krävs
I de fall en tävling marknadsförs på sådant sätt att tävlingslicens inte krävs och tveksamhet
råder om detta är rätt behandlas ärendet av respektive grenkommitté. Vid tveksamhet i
ärendet vidarebefordras detta till FS.

6.4 Utländsk spelare
Utländska spelare som önskar delta i nationell tävling i Sverige måste kunna uppvisa
gällande licens från hemlandet, samt uppfylla eventuella kriterier uppställda i respektive
grens tävlingsbestämmelser.

6.5 Dispens för deltagande i extern tävling
Medlem som deltagit i tävling som kräver tävlingslicens äger inte rätt att delta i icke
sanktionerad tävling. Undantaget är de arrangemang som nämns nedan. Om så ändå sker
riskerar spelaren anmälan och avstängning enligt RF:s stadgar kap 14.
En extern tävling är en biljardtävling som arrangeras av annan organisation än SBF.
Licensierad medlem har rätt att delta i:
• Tävling som arbetsgivare arrangerar om den licensierade är anställd hos denna
arbetsgivare
• Tävling som personalorganisation arrangerar, under förutsättning att den
licensierade är medlem i organisationen
• Korpens arrangemang
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•
•
•
•

Tävling som arrangeras av pensionärsorganisation, under förutsättning att den
licensierade är medlem i den organisationen
Tävling som anordnas av biljardhall riktad till hallens egna (lokala) kunder.
Tävling som anordnas för en särskild yrkeskategori
Tävling som riktar sig till en speciell kategori tillhörande annan organisation, till
exempel skolungdom eller dövorganisation.

6.5.1 Dispens
Endast förbundsstyrelsen äger rätt att efter ansökan ge dispens från ovanstående regler.

6.6 Bestraffning tävlingslicens
Ansvarig för bestraffningsärende är respektive grenkommitté. Vid tveksamhet
vidarebefordras ärendet till FS.

6.6.1 Förening
Föreningar ansvarar för att lägga in sina medlemmar som aktiv i idrott biljard i sitt
medlemsregister i IdrottOnline. Spelare som inte är inlagda har inte giltig tävlingslicens. Om
SBF upptäcker att förening har underlåtit att lägga in medlem får föreningen först en
uppmaning att göra så. Om föreningen fortsatt underlåter att registrera medlemmar kan
föreningen åläggas böter på upp till 10 000 kronor. Underlåter föreningen att betala böterna
spärras föreningen från att arrangera tävlingar samt att föreningens medlemmar spärras från
att delta i tävlingar.

6.6.2 Spelare
Skulle det visa sig att spelare tävlat utan att vara medlem i uppgiven förening blir det
disciplinpåföljd, antingen varning, diskvalificering eller avstängning.
SBF kan på eget initiativ, eller genom förenings skriftliga begäran, besluta att spärra eller
återkalla tävlingslicens om spelare inte fullgjort sina skyldigheter gentemot förening eller
förbund. Den som begär att licens skall spärras eller återkallas skall bifoga underlag till SBF
för bedömning.
För handläggning av spärrande och återkallande av tävlingslicens har SBF rätt att av förening
ta ut en administrativ avgift på 100-500 kronor.

§7 Disciplin
7.1 Antidoping
SBF följer RF:s dopingregler och spelare som fälls för doping bestraffas enligt RF:s regler.
Det åligger varje spelare att känna till och följa dopingreglerna. Det åligger även varje ledare,
funktionär och annan som på något sätt biträder spelare att känna till och följa
dopingreglerna, att medverka till att dopingkontroller kan genomföras och att främja en
dopingfri idrott.
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7.2 Alkohol och droger
Spelare får inte konsumera eller vara påverkad av alkohol eller illegala droger under tävling.
Alkoholtest via utandningsprov kan när som helst genomföras av representant utsedd av SBF
med utrustning godkänd av SBF. Gränsvärde överstigande 0,2 promille medför påföljd.

7.2.1 Straffåtgärder
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.

7.3 Rökning
Det är förbjudet för spelare att röka under pågående match.

7.3.1 Vadhållning
Aktiv, ledare, domare eller annan som kan påverka resultatet av en tävling eller delmoment
under en tävling, får inte själv eller genom ombud, vare sig inom eller utom riket, ingå
vadhållning gällande utgången av tävlingen eller annat förhållande rörande tävlingen av vad
slag det än må vara. Inte heller får personen ingå vadhållning enligt ovan som rör tävling som
medlemmar i dennes klubb, inom samma idrott, är delaktig i.
Det är även förbjudet att delta i eller på annat sätt medverka till sådan manipulation som
angetts ovan oavsett om personen själv eller genom ombud ingått vadhållning. Om en sådan
person blir kontaktad av någon annan för att medverka till vadhållning på angivet sätt är
personen skyldig att omgående underrätta SBF om detta. Den som medverkar eller försöker
medverka till manipulation enligt ovan ska anmälas till bestraffning enligt RF:s stadgar, kap
14.

§8 Sanktionering
8.1 Sanktionering av nationell tävling
Sanktionerad tävling får endast arrangeras av förening ansluten till SBF. Externa arrangörer
kan söka dispens hos respektive grenkommitté. Alla tävlingar som berör fler än två
föreningar skall vara sanktionerade av SBF.

8.1.1 Ansökan om sanktion
Ansökan om sanktion skall insändas till respektive grenkommitté senast 4 veckor före
tävlingen. Ansökan skall innehålla: Föreningens namn, spelplats, kontaktperson,
telefonnummer, antal bord, e-post till kontaktperson, tävlingsdatum, disciplin, klasser och
ekonomisk redovisning av startavgifter.
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8.1.2 Besked om sanktion
Besked om ansökt tävling fått sanktion lämnas av respektive grenkommitté.

8.1.3 Sanktionsavgift
Vid nationellt arrangemang skall arrangören redovisa totalt antal startande i samtliga klasser
och den totala startavgiften. Sanktionsavgifter regleras i respektive grens
tävlingsbestämmelser. Om sanktionsavgift inte betalas i tid kan en dröjsmålsavgift på 200 kr
per påminnelse tas ut.

8.1.4 Tävlingar som inte kräver sanktion
Propagandatävlingar: tävlingar som i huvudsak består av informerande och instruerande
moment eller andra föga tävlingsinriktade moment.
Träningsutbyten med en annan förening: Se respektive grens tävlingsbestämmelser för
övriga tävlingar som inte kräver sanktion.
I tveksamma fall ska arrangören samråda med respektive grenkommitté.

8.2 Bestraffning Sanktion
Ansvarig för bestraffningsärende är respektive grenkommitté. Vid tveksamhet
vidarebefordras ärendet till FS.
Förening som anordnar tävling utan sanktion eller på annat sätt bryter mot
tävlingsbestämmelserna riskerar att nekas tävlingstillstånd det följande året. Straffavgift på
upp till 10 000 kr kan komma ifråga. I övrigt gäller RF:s stadgar, kap 14. Se även kapitel 7
Sanktionering.

8.3 Återkallelse av sanktion
Förbundsstyrelsen eller berörd grenkommitté kan återkalla utfärdad sanktion i den
händelsen:
• Om tävlingen kan antas genomföras i strid med SBF:s gällande regler och
tävlingsbestämmelser
• Om tävlingen eller tävlingens kringarrangemangs utformning av etiska eller andra
skäl står i uppenbar strid med SBF:s intressen.

8.3.1 Tävlingskalender
SBF upprättar en tävlingskalender där alla sanktionerade tävlingar ska finnas med.
Tävlingskalendern finns på förbundets hemsida, biljardforbundet.se.

8.3.2 Sanktionering av internationell tävling
Sanktionerad internationell tävling får endast arrangeras av förening ansluten till SBF.
Externa arrangörer kan söka dispens hos respektive grenkommitté.

8.3.3 Förutsättningar
Tävling som skall arrangeras enligt ett av Europaförbundens tävlingsbestämmelser behöver
godkännas av SBF samt sanktioneras av aktuellt Europaförbund. Förening som söker
europeisk sanktion gör det genom SBF och sanktionen utfärdas genom SBF i samarbete med
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aktuellt Europaförbund. Ansökan bör vara SBF tillhanda minst 6 månader före tävlingens
första speldag.
Sanktionsavgift betalas enligt gällande staffling hos Europaförbundet och betalas till SBF,
som i sin tur betalar aktuellt Europaförbund. Sanktionsavgiften skall betalas till SBF max 7
dagar efter tävlingens genomförande. Tävling kan ske i samarrangemang.

§9 Tävlingsarrangörens skyldigheter
9.1 Förutsättningar
Tävlingsarrangör förbinder sig till nedanstående bestämmelser i och med att ansökan om att
få arrangera tävlingen skickas in.

9.2 Tävlingsarrangörer
Tävlingsarrangörens ansvar:
• Se till att tillräckligt antal domare/funktionärer finns till tävlingsledningens
förfogande.
• Se till att bord och bollar är i godkänd kondition.
• Se till att tävlingsresultat och övrig tävlingsinformation redovisas på väl synlig plats i
lokalen.
• Ansvara för att allmän ordning råder i lokalen under hela tävlingen.
• Upprätthålla en dialog med hallägaren så att eventuellt allmänt spel inte stör
förutsättningarna för tävlingen.

9.3 Inbjudan
Tävlingsinbjudan skall publiceras elektroniskt senast i samband med det att anmälan
öppnas. Anmälan skall öppnas minst 14 dagar före anmälningstidens utgång.
Tävlingsinbjudan skall innehålla information om anmälan, disciplin, tid, tävlingsplats,
senaste anmälningsdag. Se Tävlingsbestämmelser för respektive gren för fler eventuella krav.
Inbjudan skall utformas på ett seriöst sätt och SBF:s logotyp ska placeras väl synlig.

9.4 Lottning
Lottning och startlista för tävlingen ska vara klar senast 2 dagar innan tävlingens början och
finnas tillgänglig för anmälda spelare.

9.5 Tävlingsledare
I god tid innan tävlingen skall arrangören ha utsett en tävlingsledare eller en person med
likvärdig kompetens att ansvara för tävlingen. Notifikation om detta skall ske till respektive
grenkommitté senast 7 dagar innan tävlingen. Arrangören ansvarar för tävlingsledarens
arvodering.

9.5.1 Tävlingsledarens ansvar
Tävlingsledaren ansvarar för att:
• Se till att SBFs regler och tävlingsbestämmelser efterföljs.
• Fungera som huvuddomare för tävlingen.
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•

•
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Kontrollera bordens kondition innan tävling och om borden inte anses vara i god
kondition informera deltagarna om detta innan tävlingens start samt utfärda en
tillsägelse till arrangören.
Kontrollera att spelarna har korrekt tävlingsklädsel. Det är tävlingsledarens ansvar att
utdela varning och utfärda diskvalificering om bestämmelserna om tävlingsklädsel
inte följs.
Leda och fördela ansvaret arbetet för de domare/funktionärer som ställts till
förfogande. Både före, under och efter tävling i samarbete med tävlingsarrangören.
Se till att rökning inte sker under match.
Ta emot och vidarebefordra eventuellt inlämnade protester.
Skriva en redovisning som innehåller: en tävlingsrapport, tävlingsresultat,
förteckning över spelare som startat utan giltig tävlingslicens, förteckning över
varnade spelare och övriga incidenter. Redovisningen skickas till respektive
grenkommitté senast 3 dagar efter avslutad tävling.

9.6 Startavgifter
Se respektive grens tävlingsbestämmelser.

9.7 Prisutdelning
Prisutdelning skall äga rum i nära anslutning till tävlingen.

9.8 Resultatlistor
Resultat från tävling ska bevaras och finnas tillgängliga i respektive tävlingsadministrativt
system i minst 24 månader. Resultatrapport ska innehålla:
• Arrangör
• Datum
• Typ av tävling
• Antal startande per klass
• Korrekta namn och föreningstillhörighet på samtliga spelare
• Utdelade premier
• Utdelade bestraffningar
Resultat kan, senast inom tre månader, komma att korrigeras i efterhand om till exempel ett
resultat är felaktigt.

9.9 Bestraffning
Om inte redovisning sker enligt §8.5 riskerar föreningen att erläggas böter. Vid försenad
redovisning kommer SBF först att sända ut en påminnelse. Om föreningen trots påminnelse
underlåter att uppfylla sina åläggande utdöms böter på maximalt 2000 kronor.

§10 Tävlingsreglemente spelare
10.1 Spelarens skyldigheter
I och med anmälan till en tävling förbinder sig spelare till att:
• Ha korrekt tävlingsklädsel, se respektive grens tävlingsbestämmelser
• Inte ha intagit otillåtna preparat
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Ha giltig tävlingslicens och kontrollera att anmälan sker till rätt klass efter
aktuella kriterier
Följa gällande tävlingsbestämmelser, föreskrifter och anvisningar utfärdade av
tävlingsledningen och funktionärer.
Vid vetskap om manipulation av tävling som är föremål för vadslagning omgående
informera SBF.

10.2 Olämpligt uppträdande
För brott mot tävlingsbestämmelserna, för olämpligt uppträdande mot eller olämpligt
yttrande om tävlingsfunktionär eller tävlingsorganisation samt för åtgärd i övrigt som kan
skada biljardens anseende kan en spelare, en spelares medhjälpare, ansvarig person,
anmälare, domare, funktionär, tävlingsledare, annan enskild person eller organisation
ådömas straff genom SBF (förbundsbestraffning) och/eller genom domare, tävlingsledning
(tävlingsbestraffning).
Det rättsliga systemet ger möjlighet till anmälan, protest och överklagande. I varje gren finns
ett antal beslut som fattas av tävlingens domare och tävlingsledare och som enligt grenens
tävlingsbestämmelser inte kan överklagas.

10.2.1 Olämpligt uppträdande
Nedan uppräknade punkter medför muntlig tillrättavisning, varning, straffavgift eller
diskvalifikation som kan medföra avstängning.
• Åsidosätta inom tävlingslokalen gällande ordningsregler
• 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
• Att under match kasta kö, kratta, bollar, krita eller andra lösa föremål
• Att med högljudda rop, svordomar, högt tal och osakliga protester mot domslut,
på ett störande sätt påverka andra aktiva tävlande
• Avvika från bordet när spelaren inte har time-out.

10.2.2 Tävlingsbestraffningar
Straff som kan utdömas för förseelser under tävling är:
• Muntlig tillrättavisning. Muntlig tillrättavisning ges av tävlingsledaren direkt till den
felande vid mindre överträdelser mot TB. Skulle den felande inte rätta sig efter
tillsägelsen kan ytterligare påföljder som skriftlig varning, straffavgift eller
avstängning komma ifråga.
• Skriftlig varning. Skriftlig varning ges vid lindrigare brott mot tävlingsreglerna. De
felande upplyses som felet och uppmanas att fortsättningsvis följa gällande regler.
Skulle den dömde inte följa varningen ska straffavgift eller avstängning utdömas.
• Avstängning. Tävlingsledaren har efter samråd med grenkommittén rätt att fatta
beslut om omedelbar avstängning från klass, tävling eller annat event. Avstängning
från deltagande i pågående tävling innebär även förlust av de premier, priser och
placeringar som spelaren erövrat respektive uppnått under tävlingen efter det att
händelsen ägde rum som orsakade avstängningen.
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Avvisning. Tävlingsledaren har efter samråd med grenkommittén rätt att fatta beslut
om avvisning från tävlingsområdet till en för publiken avsedd plats.

10.2.3 Beslut om tävlingsbestraffning
Ett beslut fattat av en domare kan omedelbart överklagas till tävlingsledare (huvuddomaren).
Tävlingsledarens beslut gäller under hela tävlingen. Protest mot tävlingsledarens beslut kan
överklagas till SBFs disciplinnämnd.
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