Svensk Armsports riktlinjer för tävlingar på nationell nivå.
Det är alltid den lokala arrangören som bär det organisatoriska och ekonomiska ansvaret. Förbundets
riktlinjer skall ses som en miniminivå som ska hållas för att säkerställa kvalitet och rättvisa för våra
medlemmar.
Tid och utannonsering
När tävlingen planeras skall respekt visas för tidigare utannonserade datum från andra arrangörer.
Det är inte förbjudet med tävlingar på samma datum, men om misstanke finns om krockar så bör ett
samtal föras i samförstånd mellan arrangörerna och vid behov Svensk Armsports sportkommitté. När
datum är satt skall detta snarast meddelas till webmaster@svenskarmsport.com som lägger ut
informationen på förbundets hemsida. Kontakt skall också tas med Svensk Armsports
antidopingkommitté på antidoping@svenskarmsport.com så att de kan ta hänsyn till tävlingen i sitt
arbete.
Tävlande
Samtliga tävlande skall vara medlemmar i en klubb ansluten till Svensk Armsport. Det åligger
arrangören att försäkra sig om att tävlande inte är avstängda. Anmälan till tävlingen ska i första hand
ske klubbvis för tydligheten skull och via en representant för klubben för att säkerställa att den aktive
är medlem i en klubb ansluten till Svensk Armsport. Om tävlande från andra nationer deltar så skall
kända avstängningar respekteras.
Invägning/anmälan
Invägningen bör skötas av personer som under tävlingen sedan sitter i sekretariatet, och får som
tidigast påbörjas 24 timmar innan tävlingsstart. De klasser som arrangören väljer att ha skall
konsekvent respekteras. Utannonserade viktgränser måste vara absoluta. Även om en kalibrerad våg
inte ställs som krav, så rekommenderas det. Om det inte är kalibrerade vågar så är ett absolut krav
att samma våg används för samtliga tävlande. Om klasser kan komma att slås ihop på grund av lågt
deltagarantal skall detta vara förannonserat, annars har varje invägd tävlande vetorätt, och har rätt
att få bryta i den utannonserade klass de har vägt in i. Om arrangören väljer att ha klass 1 respektive
elitklass så skall gränsdragningen mellan dessa vara tydlig och respekteras konsekvent.
Regler
De regler som är uppställda av WAF skall följas. Svensk Armsports medlemmar tränar och förbereder
sig i enlighet med gällande regler, och en enskild tävlingsarrangör har inte rätt att ändra på detta,
vare sig när det gäller startkommandon, fouler, domarsignaler eller annat.
Domare
Huvuddomare för tävling skall vara ur Svensk Armsports domarkommitté, eller vara godkänd av
densamma. Inget annat accepteras. Vid samtliga bord skall det vid samtliga matcher finnas minst en
behörig domare. Det står självfallet arrangören fritt att nyttja sina egna medlemmar, så länge dessa
är utbildade domare. Den ekonomiska uppgörelsen mellan domare och arrangör sköts helt och hållet
mellan dem.
Sekretariat
Det står arrangören fritt att använda vilket system man önskar. Sekretariatspersonalen skall dock vara
fullt hemmastadda i systemet, och kunna lösa uppkomna frågeställningar utan fördröjning. Vid

tidsplanering för tävlingen skall realistisk tid lämnas mellan invägning och tävlingstart, så att
förutsättningar för att hålla tidschemat är optimala.
Klädsel och uppförande
Tävlande skall bära idrottskläder/tävlingsdräkt vid bordet. I tveksamma fall är det huvuddomarens
uppgift att avgöra om en deltagare är olämpligt klädd, och skall nekas att starta.
Tävlande får under inga omständigheter vara påverkade avalkohol eller droger. Om tävlingen bedrivs
i lokal där alkohol serveras till publiken skall gränsdragning mellan tävlande och publik vara tydlig.
Svensk Armsports alkohol- och drogpolicy gäller vid samtliga tävlingar. Tävlandet i respektive klass
anses ha avslutats efter prisutdelningen.

