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Förkortningar
SDI
Svenska Dövidrottsförbundet
IU
Idrottsutskottet
ICSD
International Committee of Sports for the Deaf
(Internationella Dövidrottsförbundet)
CI
Cochlea Implantat
Notering
Med aktiv avses den idrottsutövare som aktivt deltar i
tävlingssammanhang.
Med mästerskapstävling avses Svenska mästerskapen för seniorer och
juniorer.
2

ALLMÄNNA REGLER FÖR ARRANGEMANG
1.
Tävlingar
Tävlingarna är öppna för både herrar och damer, seniorer och juniorer, för till
SDI anslutna föreningar.
2.
Behörighet
Behörig att deltaga är aktiv som uppfyller kraven för representation för till SDI
anslutna föreningar (se Audiogrambestämmelser och
Representationsbestämmelser).
Brott mot dessa bestämmelser medför bestraffningsåtgärder.
3.
Kostnader för deltagande
Deltagande föreningar bekostar själva resa och sitt uppehälle för deltagande i
mästerskapstävling.
4.
Hörapparater/CI
Hörapparat/CI får under inga omständigheter användas under tävling
(Se hörapparatbestämmelser).
Bruk av hörapparat/CI under tävling medför bestraffningsåtgärder.
5.
Tävlingsdatum
Arrangörsförening skall i god tid boka anläggning för tävlingen ifråga.
Senast 1 september föregående år skall tävlingsdatum meddelas
Idrottsutskottet.
6.
Arrangörs åligganden
Arrangörsförening skall sända inbjudan till SDI anslutna föreningar för
deltagande i mästerskap samt till tidningen Döv Sport, för publicering i mån av
plats,
senast 3 månader innan tävlingsdatum.
Inbjudan skall innehålla uppgifter om datum, plats, tid, anmälningsavgift och
övriga uppgifter (se handboken Att arrangera ett Svenskt Mästerskap).
Arrangörsförening beslutar i samråd med aktuell landslagsidrotts
huvudansvarige om efteranmälningar till mästerskap medges eller ej.
All korrespondens som sker mellan arrangörsförening och övriga föreningar
gällande SM skall skickas med som kopia till landslagsidrottens
huvudansvarige.
OBSERVERA!
Vid frånträdande av ansvar för mästerskapstävling med mindre tid än 3 månader
kvar till arrangemangsdatum utgår det för arrangörsförening ett vite på10.000 kr.
Arrangörsförening åtar sig då skyldigheten att tillsammans med aktuell
landslagsidrott leta fram annan arrangörsförening. Bötesbeloppet tillfaller den nya
arrangörsföreningen.
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7.
Mästerskapsmedaljer
SDI:s mästerskapstecken i guld, silver och brons delas ut endast till seniorer
damer och herrar och juniorer damer och herrar. I andra ålderstävlingsklasser kan
minnesmedaljer eller liknande delas ut av arrangörsföreningen.
I lag- och individuell tävling med fler än tre föreningar representerade ges
medaljer ut till ettan, tvåan och trean. Är endast tre föreningar är representerade
lämnas medaljer ut till endast ettan och tvåan. När endast två föreningar är
anmälda räknas mästerskapet som inofficiellt.
Inofficiellt mästerskap i ny idrott medges ej rätt att dela ut SDI:s
mästerskapsmedaljer fram tills den nya idrotten blir officiell (se punkt 13 nedan,
Nya idrotter).
8.
Efter tävlingarna
Omedelbart eller senast tre dagar efter tävlingens avslutande skall resultat
inlämnas till SDI kansli för offentliggörande på SDI:s hemsida www.dovidrott.se.
Senast tre dagar efter tävlingens avlutande skall fullständigt resultat skickas till
Dövsport redaktören.
Tävlingsprotokoll i original förvaras av arrangörsföreningarna under minst ett år.
9.
Lagidrotter
Deltagande föreningar i lagidrotter skall anmäla sig hos arrangörsförening samt
registrera aktiv i anmälan på fastställt formulär tillsammans med av aktuell
landslagsidrotts fastställda registreringsavgift.
Spelarregistreringen skickas som kännedom till Idrottsutskottet.
Aktuell landslagsidrotts huvudansvarige kan eventuellt ge dispens för sen
namnregistrering och övergång.
10.
Individuella idrotter
Individuella idrotter skall anmäla sig hos arrangerande förening samt registrera
aktiv i anmälan på fastställt formulär tillsammans med av aktuell
landslagsidrotts fastställda registreringsavgift.
Spelarregistreringen skickas som kännedom till Idrottsutskottet.
Landslagsidrottens huvudansvarige kan eventuellt ge dispens för sen
namnregistrering och övergång.
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11.
Ansvar
Deltagande aktiv och förening är själva ansvariga för att den aktive äger rätt att
representera sin förening, att eventuella övergångar gjorts på riktigt sätt och att
denne är tävlingsklar för sin förening (se Representationsbestämmelser,
Hörapparat/CI-bestämmelser samt Övergångsbestämmelser).
Brott mot dessa bestämmelser medför bestraffningsåtgärder.
Aktiv har själv ansvaret att tillse att denne är försäkrad via SDI:s försäkring hos
gällande försäkringsbolag, genom betalt medlemskap hos föreningen.
12.
Sanktioner
Alla föreningar som avser åka utomlands och tävla skall inlämna sanktion till
idrottsutskottet 1 månad före utsatt tävlingsdatum.
Sanktionsblanketterna finns att hämta på SDI:s hemsida.
13.
Nya idrotter
För etablering av icke befintlig landslagsidrott minst ett genomfört inofficiellt
mästerskap. Det andra mästerskapet genomförs som officiellt mästerskap.
Kontakt och dialog med IU skall företas innan genomförande av första
inofficiella mästerskap.
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AUDIOGRAMBESTÄMMELSER
1.
Behörighet
Behörighet att deltaga i mästerskapstävling tillkommer aktiv som är medlem i, till SDI
ansluten, förening och uppvisar ett hörselaudiogram vilket uppfyller ICSD:s
audiogrambestämmelser.
Behörig att deltaga i SDI:s övriga tävlingar som distrikt-, klubbmästerskap och
tävlingar för barn och ungdomar tillkommer den som har en hörselnedsättning
och/eller i andra sammanhang vistas i teckenspråkig miljö samt är medlem i en
förening. Audiogramregeln på 55dB frångås för dessa tävlingar.
2.
Audiogram
Aktiv i mästerskapstävling skall kunna visa upp ett hörselaudiogram där det bästa
örat skall visa en hörselförlust på minst 55 dB mätt med 3-tonsfrekvens vid ett
genomsnitt av 500, 1000 och 2000 Hertz, ANSI 1969 standard.
Audiogrammet bör vara högst ett år gammalt.
Vid deltagande i internationella tävlingar krävs audiogram utfört på av ICSD utställt
originalpapper
Eventuella kostnader för framtagande av ett audiogram betalas av aktiv själv eller
genom stöd från föreningen alternativt landslagsidrotten.
3.
Mätning av audiogram
Tillvägagångssätt vid mätning: Decibeltalen på kurvan vid 500, 1.000 resp. 2.000 Hz
lägges samman och divideras med tre. Produkten skall visa minst 55 dB eller mer för
att aktiv skall medges deltagande i mästerskapstävling och internationell tävling.
Exempel 1:
Bästa örat visar en hörselförlust på 40 dB vid 500 Hz, 48 dB vid 1.000 Hz och 54 dB
vid 2.000 Hz. 40 + 48 + 54 dividerat med 3 = ca 47 dB. Aktiv medges ej tävling i
mästerskapstävling.
Exempel 2:
Bästa örat visar en hörselförlust på 45 dB vid 500 Hz, 55 dB vid 1.000 Hz och 65 dB
vid 2.000 Hz. 45 + 55 + 65 dividerat med 3 = 55 dB. Aktiv medges tävling i
mästerskapstävling.

HÖRAPPARAT/CI-BESTÄMMELSER
Bakgrund:
Enligt ICSD:s regler för internationella tävlingar är det strikt förbjudet för aktiv att
använda hörapparat/CI under tävling.
När straff för brott mot sådana regler utformas är det viktigt att hålla i minnet att för
många döva är användandet av hörapparat/CI en naturlig del av deras dagliga liv och
att även samhället uppmuntrar bruket av hörapparat/CI.
Användande av hörapparat/CI kan inte på något sätt sägas vara jämställt med bruket
av dopingspreparat och stimulantia.
Samhället accepterar och uppmuntrar användande av hörapparat/CI, ej doping.
Användande av hörapparat/CI under tävling ger en stor fördel för dem som använder
dem gentemot aktiv som inte använder hörapparat/CI. Med anledning av detta är
bruk av hörapparat/CI förbjudet under mästerskapstävling.
Nedanstående regler bygger på att aktiv är medveten om att bruk av hörapparat/CI
ger en otillåten fördel gentemot dem som inte använder den. Dock är denne så van
vid sitt hörapparatbruk att han/hon mycket lätt glömmer att ta av sig den före tävling.
Det är oftast inget som görs med avsikt.
Följande regler gäller när en aktiv ertappas med bruk av hörapparat/CI under
mästerskapstävling.
1.
Ansvar
Aktiv bär ensam det hela och fulla ansvaret ifall denne påträffas med hörapparat/CI
på sig under tävling.
Kommentar: Detta ansvar kan lämnas över till en coach eller lagledare. Straffet från
SDI:s sida för användning av hörapparat/CI utmätes dock helt till aktiv.
2.
Påträffande
Påträffas aktiv med hörapparat/CI på sig under tävling skall detta omedelbart skriftligt
rapporteras till huvudansvarig för aktuell landslagsidrott och/eller tävlingsansvarig.
OBSERVERA:
Endast coach eller lagledare äger behörighet att lägga in protest mot användande av
hörapparat/CI.
3.
Agerande
Giltig protest:
Protest anses som giltig när behörig (Se punkt 2 ovan, Påträffande) inlämnar protest
under pågående tävling eller i direkt anslutning till avslutande av tävling.
Den huvudansvarige för aktuell landslagsidrott och/eller tävlingsansvarig tillsammans
med eventuella vittnen stoppar tävlingen omedelbart om så låter sig göras eller låter
ett ev. pågående tävling fullföljas först. Straff utmätes omgående (se punkt 4 nedan,
straff)

Ogiltig protest:
Protesten anses som ogiltig när den kommer från obehörig (se punkt 2, Påträffande)
eller om protesten inkommer efter avslutad tävling.
4.
Straff
Individuella idrotter:
Tävlar aktiv i individuell idrott diskvalificeras denne ur pågående match med förlust av
matchen som följd. Aktiv kan spela vidare i nästa omgång.
Exempel 1: Badminton: Om aktiv är anmäld i singel, dubbel och mixed och på-träffas
med hörapparat på sig i dubbel så diskvalificeras paret för den aktuella matchen med
förlust av matchen som följd. Dubbelparet får spela vidare i nästa omgång. Övriga
grenar påverkas inte.
Exempel 2: Om regelbrottet begås i lagspel (ex. bowling) diskas hela laget för den
aktuella matchen med förlust av matchen som följd. Laget får spela vidare i nästa
omgång.
Kommentar: Med lagspel i individuella idrotter menas dubbel, mixed, 3,4 och 5manna lag etc.
Lagidrotter:
Om aktiv påträffas med hörapparat/CI på sig i någon lagidrott t.ex. fotboll/futsal
stoppas matchen upp när så låter sig göras och denne diskvalificeras för resten av
matchen och nästa match. Laget får spela vidare utan förlust av poäng.
Vid diskvalifikation för en match följes respektive idrotts regler.
Kommentar: Med nästa match menas även kval, grundspel, finalspel samt
nästföljande mästerskapstävling för landslagsidrotten ifråga.
5.
Upprepat regelbrott:
Vid upprepat regelbrott tas aktiv ut ur mästerskapstävling med omedelbar verkan och
ärendet rapporteras till IU. IU tar ställning till straffpåföljd.
Kommentar: Straffpåföljden gäller all dövidrott.

REPRESENTATIONSBESTÄMMELSER
1.
Medlemskap
Vid erlagd medlemskapsavgift i, till SDI ansluten, förening och den aktuella
föreningen registrerat aktiv i administrationsverktyget i IdrottOnline är aktiv
omedelbart representationsklar för föreningen.
2.
Representation
Med representation menas att aktiv tävlar för sin förening i Svenska
Mästerskap, Distriktsmästerskap, Klubbmästerskap samt annan av SDI eller
dess distriktsförbund sanktionerad tävling.
3.
Registrering
Aktiv skall vara registrerad i administrationsverktyget IdrottOnline vid
representationskap för en förening vid mästerskapstävlingar samt
distriktmästerskap och klubbmästerskap.
Barn och ungdomstävlingar omfattas ej av registreringskrav.
4.
Försäkring
Aktiv skall tillse, genom sin förening, att denne är olycksfallsförsäkrad vid
deltagande i kurser, träningsläger samt vid tävlingar, arrangerade av SDI eller
dess föreningar. Försäkring gäller vid registrering i administrationsverktyget i
IdrottOnline.
Vid träning och tävling i samband med landslagsrepresentation är aktiv
försäkrad genom förbundets avtal med gällande försäkringsbolag.
5.
Sanktioner
I mästerskapstävling och övrig tävling som sanktioneras av SDI och dess
Distriktsförbund får endast till SDI anslutna föreningar och dess medlemmar
deltaga.
6.
Olika idrotter
Aktiv får under innevarande verksamhetsår endast representera en förening i
mästerskapstävling och eventuella kval till dessa i samma idrott.
Aktiv tillåts representera annan förening i annan idrott om
representationsbestämmelserna i övrigt följs.
7.
Distriktsmästerskap
Till SDI ansluten förening vars hemort är belägen inom respektive
distriktsområde äger behörighet att deltaga i tävlingen.
8.
Annan representation
I följande fall anses aktiv inte representera sin förening:
- aktiv deltar i landslag, regions eller distriktslag eller liknande.
- aktiv deltar i korpen med annan förening som inte är ansluten till SDI.
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9.
Rätt att deltaga
Rätt att deltaga i mästerskapstävling äger aktiv som uppfyller kriterierna i
representationsbestämmelserna och audiogrambestämmelserna.
Rätt att deltaga i distrikt- och klubbmästerskap äger aktiv som uppfyller kriterierna i
representationsbestämmelserna.
Denna rätt tillkommer icke aktiv som avstängts från Riksidrottsförbundets
sanktionerade tävlingar.
Förening har rätt att neka en aktiv att delta i en annan förenings verksamhet om aktiv
har ouppklarade ärenden gentemot föreningen.
Aktiv skall ha erlagt medlemskap hos, till SDI ansluten förening, samt blivit
registrerad i administrationsverktyget IdrottOnline för att ges behörighet att delta i
mästerskapstävling samt distrikt- och klubbmästerskap.
Utländska medborgare:
Rätt att delta i SM- och JSM-tävlingar tillkommer svenska medborgare och personer
som är folkbokförda i Sverige med ett svenskt personnummer. För övriga regler
gällande utländska medborgares medverkan i mästerskapstävlingar (SM och JSM)
hänvisas till förbundets tävlingsbestämmelser.
Aktiv som är folkbokförd i Sverige och innehar ett svenskt personnummer äger rätt att
delta i mästerskapstävlingar och räknas inte in i kvoten utländska medborgare.
Varje landslagsidrott äger rätten att via idrottsmöte besluta om antalet utländska
medborgares rätt att delta i mästerskapstävlingar. Antalet utländska medborgare får
inte överstiga tre stycken per lag och förening för lagidrott och en per förening i
individuella idrotter.
10.
Representation utomlands
Huvudansvarige för varje landslagsidrott äger rätten att besluta om aktivs rätt att
delta i andra länders nationella mästerskap utöver de Svenska
mästerskapstävlingarna. Aktiv skall då uppvisa intyg till SDI att landsförbundet gett
sitt tillstånd till deltagandet.
Representation kan endast ske för maximalt ett landsförbund under samma
kalenderår.
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ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER
1.
Övergångsperiod
Övergång till annan förening kan ske enligt varje landslagsidrotts regler under
verksamhetsåret om båda föreningarna är överens härom. Efter att övergången
är registrerad gäller viss övergångstid som varje landslagsidrott fastställt innan
aktiv är tävlingsklar för den nya föreningen. Normalt är övergångstiden satt till
30 dagar innan aktuell tävlingsdatum.
OBSERVERA:
Tillse att aktiv blir registrerad som medlem i administrationsverktyget av den
nya föreningen.
Förening har rätt att neka en aktiv att delta i en annan förenings verksamhet om
aktiv har ouppklarade ärenden gentemot föreningen.
2.
Avgift
Övergångsavgift utgår med av varje landslagsidrott fastställt belopp och skall
insändas till SDI av den nya föreningen. Landslagsidrottens huvudansvarige
beslutar om eventuell förhöjd avgift vid godkänd dispens om försenad
övergång.
3.
Övergångspapper
Övergång ska ske på av varje landslagsidrott fastställt formulär och
undertecknas av både aktiv, modersföreningen och den nya föreningen.
4.
Föregående representation
Har aktiv icke representerat någon förening i föregående mästerskapstävling är aktiv
fri att representera valfri förening i denna idrott utan någon övergångsanmälan.
5.
Namn
Med representerat avses att med sitt namn stått uppskriven i start/spelarlistan
inför deltagande i mästerskapstävling eller annan tävling.
6.
Utländsk medborgare
För utländsk medborgare som spelat för en svensk förening under föregående
mästerskapstävling gäller ovanstående övergångsbestämmelser.
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PROTESTER
Protester rörande dövidrott kan huvudsakligen sägas vara av tre slag:
 Protester rörande tävlingens tekniska natur.
 Protester rörande hörapparatanvändning.
 Protester rörande aktiv deltagares hörseltekniska status (audiogramgränsen).
1.
Regelverk
Varje landslagsidrott följer respektive aktuell svensk idrottsförbunds regelverk.
Tillägg utöver aktuell svensk idrottsförbunds bestämmelser kan eventuellt förekomma
och följs upp av respektive huvudansvarig för aktuell landslagsidrott.
2.
Protest rörande tävlingens tekniska natur:
Protest skall göras skriftligen inom en halvtimme och lämnas till tävlingsansvarig
och/eller huvudansvarig för aktuell landslagsidrott.
Till protesten erlägges en protestavgift om 200 kr för individuell idrott och 400 kr för
lagidrott. Erlagd protestavgift återfås i den händelse protesten går igenom.
Tävlingsansvarig och/eller huvudansvarig för aktuell landslagsidrott skall omedelbart
behandla protesten och så snart som möjligt lämna sitt beslut om denna.
Beslutet kan överklagas hos IU och skall då inlämnas skriftligt inom 14 dagar
tillsammans med en administrativ avgift på 500 kr.
IU har att behandla protesten skyndsamt. Både protestavgiften och
behandlingsavgiften återfås om protesten går igenom.
IU:s beslut kan överklagas hos förbundsstyrelsen och skall inlämnas skriftligt inom
14 dagar efter beslutets delgivande samtidigt med en administrativ avgift om 500 kr.
Alla avgifter återfås om protesten går igenom.
3.
Protest rörande hörapparat/CI-användning
För den händelse att hörapparat/CI under tävling påträffas hos någon aktiv skall påpekande därom göras av lagledare/tränare hos tävlingsansvarig och/eller
huvudansvarig för aktuell landslagsidrott. Härvid skall hörapparat/CI-bestämmelserna
beaktas.
Protest rörande hanteringen av ärendet påträffande av hörapparat under tävling skall
lämnas in skriftligen inom en halvtimme. Händelsen inrapporteras av huvudansvarige
för aktuell landslagsidrott till IU.
Beslut kan skriftligt överklagas hos IU inom 14 dagar tillsammans med en
behandlingsavgift på 500 kr som återfås om protesten går igenom.
Idrottsutskottets beslut kan skriftligen överklagas hos förbundsstyrelsen inom 14
dagar efter beslutets delgivande tillsammans med en behandlingsavgift på 500 kr.
Alla avgifter återfås om överklagandet går igenom.
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4.
Protest rörande audiogramgränsen
Protester rörande audiogramgränsen skall inlämnas skriftligt inom 5 dagar
tillsammans med en avgift på 500 kr till IU. Går protesten igenom återfås avgiften.
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