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REGLER 

 
Danmarksmesterskaber i åbent vand kan afvikles på distancerne 5.000 meter og 10.000 meter. 

Kun medlemmer af svømmeklubber under Dansk Svømmeunion kan deltage i 

Danmarksmesterskaberne. Anmelderen er ansvarlig for rigtigheden af de angivne oplysninger. 

Anmeldelse og betaling skal foregå via www.openwater.dk. 

Mesterskaberne afvikles i henhold til FINAs regler for svømning i åbent vand, dog med dette 

dokuments præciseringer.  

Stævnelederen er beslutningstager, hvor intet andet er angivet. 

Særligt forskelligt fra FINAs regler er:  

 Der skal benyttes våddragt ved en temperatur under 20 grader af sikkerhedshensyn. 

 Der kan foretages lokale tilpasninger i forhold start, mål og fodringsplatform. 

 Deltagerne skal minimum være fyldt 15 år. 

 Mesterskabet på 5.000 meter kan være en del af mesterskabet på 10.000 meter.  

 I de tilfælde, hvor start og/eller målgang foregår på land, dispenseres der under start 

og/eller målgang for reglen om at det ikke er tilladt at gå på bunden. 

Regler for udlændinges start i Dansk Svømmeunions mesterskaber: Ud fra DIFs generelle 

grundregler har Dansk Svømmeunion ansøgt og fået godkendelse af, at der i de af Dansk 

Svømmeunion udskrevne mesterskaber kan deltage: 

A. Danske statsborgere, der er medlem af en forening under Dansk Svømmeunion 

B. EU-borgere samt borgere i lande med associeringsaftale med EU, der har været medlem af 

en ansøgende forening under Dansk Svømmeunion i mindst 30 dage 

C. Andre statsborgere, herunder statsløse personer, der 

1. har haft mindst 30 dages fast ophold i Danmark 

2. har været medlem af den ansøgende forening under Dansk Svømmeunion i mindst 

30 dage. 

Bemærk: 

Svømmere, der tilhører gruppe C, skal, for at opnå tilladelse til start i DM-konkurrencer, indsende 

ansøgning derom til Dansk Svømmeunion senest en måned før første start. 

Titlen Danmarksmester kan kun opnås af personer tilhørende gruppe A, samt af personer 

tilhørende gruppe B og C, såfremt de har gældende dansk sundhedskort. 

 

  

http://www.openwater.dk/
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STARTEN 

 
Alle åbent vand konkurrencer skal starte med alle deltagerne stående på en fast platform eller fra 

vandet i en dybde, der er tilstrækkelig for dem til at begynde svømningen på startsignalet. Såfremt 

stranden vurderes i en fornuftig beskaffenhed kan der startes direkte fra strandkanten.  

(Når det startes fra en fast platform skal deltagerne tildeles en plads på platformen bestemt ved 

lodtrækning.) 

Overdommeren skal holde deltagere og officials informeret om tiden før starten med passende 

mellemrum og med 1 minuts intervaller de sidste 5 minutter. 

Når antallet af tilmeldinger nødvendiggør det, skal mændenes og kvindernes start adskilles og 

mændenes konkurrence skal i dette tilfælde startes før kvindernes. Dette afgøres af 

overdommeren. 

Hvis der er motionsklasse kan denne afvikles samtidig med samme forbehold i forhold til opdeling i 

forhold til køn. 

Startlinjen skal være tydeligt markeret med flag, linje eller bøjer. 

Overdommeren skal vise med flaget (som holdes hævet) og med korte fløjtesignaler tydeliggøre, at 

starten er nært forestående og vise, at konkurrencen er under starterens kontrol ved at pege med 

flaget på starteren. Starteren skal være placeret således, at han kan ses tydeligt af alle deltagerne. 

Starteren giver startsignalet når han ser svømmerne være klar. Startsignalet skal være både 

hørligt og synligt. Overdommeren kan selv udføre starteren opgaver.   

Hvis der efter overdommerens vurdering er opnået unfair fordele ved starten, skal den 

pågældende svømmer diskvalificeres. 

Alle ledsagebådene skal før starten bringes i en sådan position, at de ikke generer nogen af 

deltagerne, og hvis den møder sine svømmere bagfra, skal den navigere på en sådan måde, at 

den ikke manøvrerer gennem feltet med svømmere. 

Selvom starten foregår samtidig, så skal herrernes og damernes konkurrencer på alle andre 

punkter betragtes som separate konkurrencer. 
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KONKURRENCEOMRÅDET 
 

Banen skal være i vand, hvor der kun er mindre strøm eller tidevand, og skal være saltvand eller 

ferskvand. 

Stævnelederen har ansvar for at indhente de nødvendige tilladelser. Herunder skal der være aftalt 

procedure for aflysningen med de lokale miljømyndigheder, hvis der sker afgørende forringelser af 

badevandskvalitet.  

Minimumsdybden bør på et hvilket som helst sted på banen være 1,4 meter.  

Vandets temperatur skal være minimum 15 °C. Ved vandtemperaturer under 20 °C skal deltagerne 

benytte våddragt. 

Vandtemperaturen skal måles på konkurrencedagen, 2 timer før starten, midt på banen i en dybde 

af 40 cm fra overfladen. Denne kontrol skal udføres under tilstedeværelsen af overdommeren og 

en person godkendt af organisationskomitéen. 

Alle vendinger/ændringer af banen skal markeres tydeligt og skal så vidt muligt overvåges af en 

banedommer. 

Alle fodringsplatforme, vendeanordninger og dommernes fartøj/platform skal være forsvarligt sikret 

på positionen og må ikke kunne forandres grundet tidevand, vind eller andre bevægelser. 

Opløbet til mål skal såfremt, der kan være tvivl markeres bøjer eller flag.  

Målet skal være klart afgrænset og chiptidtagningsmåtterne markere målet. 
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LØBET 
 

Alle konkurrencer i åbent vand foregår i fri svømning. 

Deltagerne skal være fyldt 15 år på stævnedagen. 

Officials skal beordre en hvilken som helst svømmer, som efter deres mening tiltager sig en unfair 

fordel ved pace eller slipstrøm, til at bevæge sig bort fra den pågældende svømmer eller 

ledsagebåd. 

Hvis en svømmer efter overdommerens eller en dommers opfattelse, drager fordel af at bryde 

reglerne ved at have forsætlig kontakt med en anden svømmer, skal svømmeren diskvalificeres. 

Ledsagebådene skal tilstræbe at fastholde en konstant position i forhold til svømmeren, således at 

svømmeren befinder sig foran eller midt for båden. 

At stå på bunden under løbet skal ikke diskvalificere svømmeren, men man må ikke gå eller sætte 

af.  Ved løbende start, målgang eller vending, finder denne regel kun sted, såfremt overdommeren 

finder det rimeligt. 

Bortset fra ovennævnte undtagelse, må ingen svømmer gøre brug af hjælp fra faste eller flydende 

genstande, og må ikke bevidst berøre eller blive berørt af deres ledsagebåd eller dennes 

mandskab. 

Hver ledsagebåd bør indeholde: 1 løbsdommer samt det minimumsmandskab, der er nødvendigt 

for at betjene ledsagebåden. 

Ingen svømmer har lov til at benytte eller bære noget udstyr, som kan hjælpe på deres hastighed, 

udholdenhed eller opdrift. Der må benyttes svømmebriller, max. 2 badehætter, næseklemme og 

ørepropper. Der skal benyttes våddragt ved en temperatur under 20 °C. 

Svømmeren skal have lov til at benytte fedt eller lignende, såfremt det efter overdommerens 

opfattelse ikke er overdrevent. 

Det er ikke tilladt at pace svømmeren ved at sætte en anden person i vandet. 

Det er tilladt svømmerens evt. repræsentant på fodringsplatforme og i ledsagebåden at give råd og 

instruktion. 

Alle svømmere skal have deres deltagernummer synligt påtegnet med vandfast blæk på den 

øverste del af ryggen eller armene, samt på badehætten. Såfremt der svømmes i våddragt skrives 

deltagernummeret på hånden og badehætten.  

Det er ikke tilladt deltagerne at medbringe hund eller andre dyr under svømningen. 
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LØBETS AFSLUTNING 
 

Området, som fører ind til målet skal såfremt, der kan være tvivl, markeres med bøjer eller flag. 

Sikkerhedsbåde skal, så placeres i nærheden af starten på målområdet for at sikre, at kun 

autoriserede både bevæger sig ind i eller krydser dette område. 

Målet skal, hvor det er muligt, være en lodret væg, fastgjort om nødvendigt til flydende objekter, 

sikkert fastgjort på stedet, således at det ikke kan bevæges, hverken af vind, tidevand eller når en 

svømmer går i mål. Såfremt dette ikke er muligt kan målgangen foregå på en vandret flade.  

Målgangen kan eventuelt filmes og optages på video med slowmotion og replayfunktion inkl. 

tidsregistrering. 

Når der benyttes chiptidtagning er det obligatorisk for alle svømmere at bære en chip om det ene 

eller begge håndled gennem hele løbet. Såfremt der er målgang på en vandret flade monteres 

chippen om anklen i stedet. Hvis en svømmer mister chippen, skal løbsdommeren eller en anden 

autoriseret official straks informere overdommeren. En svømmer der afslutter løbet uden chippen 

skal selv gøre opmærksom på dette ved målgangen. 

Måldommere og tidtagere skal være placeret, så de til enhver tid er i stand til at se målet. Området, 

hvor de bliver placeret, skal være reserveret kun til dem. 

Nogle svømmere har brug for assistance, når de forlader vandet. En svømmer må dog kun 

berøres eller hjælpes, hvis det skønnes nødvendigt, eller hvis der bedes om assistance. 

Svømmerne bør straks have adgang til en forfriskning. 
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OFFICIALS 
 

Der skal udpeges følgende officials i forbindelse med afviklingen af DM i åbent vand: 

 Stævneleder 

 Sikkerhedsansvarlig 

 Overdommer 

 Ledende tidtager 

 Minimum 2 måldommere (ansvarlig for manuel tidtagere) 

 Lægelig ansvarlig 

 Banedommere (1 pr. ændring af banen) 

 Speaker 

 Sekretær 

 

Der kan hvis det skønnes nødvendigt udpeges for eksempel: 

 

 Lægelig ansvarlig 

 Løbsansvarlig 

 Løbsassistent 

 Assisterende overdommer 

 Starter  
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OFFICIALS PLIGTER 
 

STÆVNELEDER skal: 

Sikre de overordnede rammer omkring stævnet 

- Sikre at de nødvendige tilladelser er på plads, samt at offentliggøre disse ved tjek ind 

området, såfremt tilladelser er nødvendige. 

- Sikre koordinering med lokale miljømyndigheder omkring vandkvaliteten og procedure hvis 

denne forringes i en grad, der har betydning for afviklingen af arrangementet.  

- Orientering af deltagerne forud for deltagelsen. 

- Sikre det nødvendige materiel i forhold til afviklingen.  

- Sikre det nødvendige antal hjælpere til sikkerhedslederen, overdommeren og ledende 

tidtager.  

- Sikre at banen lever op til gældende retningslinjer. 

Under stævnet være tovholder i forhold til, at afviklingen af stævnet forløber som planlagt.  

I samråd med sikkerhedsleder og overdommer løbende vurdere om forholdene ændrer sig i en 

retning, der skal have konsekvens i forhold til afviklingen. 

Sikre at opgaverne under ”løbsansvarlig” udføres. 

 

DEN SIKKERHEDSANSVARLIGE skal: 

Være ansvarlig overfor stævnelederen med hensyn til sikkerheden i forbindelse med 

konkurrencens gennemførelse. 

Undersøge at hele banen, specielt hvad angår start- og målområdet, er sikker, anvendelig og fri for 

enhver forhindring. 

Være ansvarlig for at sikre, at der er tilstrækkeligt brændstof til rådighed under konkurrencen, 

således at der kan gives fuld sikkerhedsbackup til ledsagebådene. 

Før konkurrencen sikre at overdommeren er orienteret om lokale forhold omkring tidevand og/eller 

strøm.  

 

I samarbejde underrette stævnelederen og overdommeren, hvis betingelserne, efter 

vedkommendes mening, er utilstrækkelige til at gennemføre konkurrencen og fremkomme med 

forslag til ændring af banen eller på hvilken måde konkurrencen kan gennemføres. 

 

OVERDOMMEREN skal: 

Hvis det skønnes nødvendigt udpege en assisterende overdommer. Såfremt der udpeges en 

sådan fordeles opgaverne efter aftale mellem overdommerne.  
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Have fuld kontrol og autoritet over officials, herunder præcisere deres opgaver og instruere dem 

om konkurrencens specielle karakteristika eller regler. 

 

Sørge for, at Dansk Svømmeunions regler og bestemmelser overholdes til konkurrencen. 

Overdommeren har herunder ret til at gribe ind på et, hvilket som helst tidspunkt i konkurrencen for 

at sikre at reglerne bliver overholdt. 

 

Sikre, at officials er på deres respektive pladser ved konkurrencens start. Der kan udpeges 

stedfortrædere for de, som er fraværende, ude af stand til at fungere eller som ikke virker 

tilfredsstillende. Der kan udpeges yderligere officials, hvis det findes nødvendigt. 

Inden svømningen orientere svømmerne om banen, temperatur og lokale forhold omkring tidevand 

og/eller strøm.  

 

Afgøre alle protester i forbindelse med diskvalifikationer i forbindelse med konkurrencen. 

 

Træffe afgørelse i de tilfælde, hvor dommernes afgørelse og de opnåede tider ikke stemmer 

overens. 

 

Signalere til svømmerne ved at hæve flaget og ved korte fløjt, at starten er umiddelbart 

forestående, og når deltagernes stilling er tilfredsstillende afgive signal for start.  

 

Diskvalificere en hvilken som helst svømmer for et hvilket som helst brud på reglerne, som 

observeres personligt eller som rapporteres af andre godkendte officials. 

Modtage alle rapporter før løbets start fra løbsassistenten, løbslederen og sikkerhedslederen.  

Sikre starten af løbet er i overensstemmelse med reglerne for ”Starten”.  

Have ret til, i samråd med stævnelederen og den sikkerhedsansvarlige, at stoppe konkurrencen i 

tilfælde af farlige omstændigheder, som truer svømmeres og officials sikkerhed. 

 

Sikre at opgaverne for alle officials udføres. 

 

LEDENDE TIDTAGER skal: 

Sørge for at den elektroniske tidtagning fungere korrekt. 

Sikre, at der foretages den nødvendige manuelle tidtagning som backup, samt at give 

måldommere den nødvendige instruktion i forhold til den manuelle tidtagning.  

Sikre, at der umiddelbart efter løbets afslutning udarbejdes en resultatliste.  

Sørge for, at resultatlisten lægges på www.openwater.dk.  

Give instruktion og vejledning til de øvrige hjælpere i sekretariatet. 

 

http://www.openwater.dk/
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MÅLDOMMERNE skal: 

Være placeret ved mållinjen, hvor de hele tiden skal have klart udsyn over målet. 

Ved hver svømmers afslutning notere placeringen i henhold til den tildelte opgave. 

Måldommerne må gerne fungere som manuelle tidtagere i samme løb. 

 

BANEDOMMERNE skal: 

Sikre at reglerne for den pågældende konkurrence overholdes, notere eventuelle brud på reglerne 

skriftligt og rapportere til overdommeren ved først givne lejlighed. 

Være anbragt således, at de kan sikre, at alle svømmerne skifter retning, således som anført i 

instruktionerne til konkurrencen og således, som det blev meddelt ved briefing før løbet. 

Notere alle forsømmelser mod vendeproceduren på de udleverede dommersedler og angive 

forsømmelsen i det øjeblik den begås til overdommeren. 

Straks efter stævnets afslutning give den underskrevne dommerseddel til overdommer. 

Eventuelt være placeret i en ledsagebåd (hvor det er relevant) før starten, således at man derfra 

hele tiden er i stand til at se de svømmere, der skal holdes øje med.  

Have ret til at beordre en svømmer op af vandet ved udløbet af den fastlagte tidslimit efter ordre fra 

overdommeren. 

Sikre at den tildelte svømmer ikke får unfair fordele eller opfører sig usportsligt over for andre 

svømmere, og såfremt situationen nødvendiggør det, instruere svømmeren om at holde afstand til 

de andre svømmere. 

 

LIVREDNINGSLEDEREN skal: 

Være synlig i målområdet, så deltagere kan opsøge vedkommende.  

Være ansvarlig overfor stævnelederen og den sikkerhedsansvarlige med hensyn til alle lægelige 

aspekter i forbindelse med konkurrencen og deltagerne. 

Hvis det skønnes nødvendigt informere det lokale sygehus om konkurrencens beskaffenhed og 

sikre, at alle tilskadekomne kan blive bragt til sygehuset så hurtigt som muligt. 

 

LØBSANSVARLIG skal: 

Være ansvarlig overfor stævneledelsen for korrekt overvågning af banen. 

Sikre at start og målområdet er korrekt markeret, og at alt udstyr er blevet installeret korrekt og er 

anvendeligt, når det skal benyttes. 
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Sikre at alle ændringer i banens forløb er fornuftigt markeret. 

Sammen med overdommeren og den sikkerhedsansvarlige inspicere banen og markeringerne før 

konkurrencens start. 

 

LØBSASSISTENTEN skal: 

Samle og forberede deltagerne før hver konkurrence og sikre, at gode modtagelsesfaciliteter ved 

målet er til rådighed for alle deltagerne. 

Sikre at hver deltager kan identificeres korrekt med deres startnummer og at alle svømmerne har 

klippet finger- og tåneglene og ikke bærer smykker, herunder ure. 

Være sikker på at alle svømmerne er til stede i samlingsområdet på det fastsatte tidspunkt før 

starten. 

Være ansvarlig for at sikre, at alt tøj og udstyr efterladt i startområdet transporteres til målområdet 

og holdes under forsvarligt opsyn. 

Sikre at alle deltagerne, som forlader vandet ved målet, har det nødvendige basisudstyr af hensyn 

til deres velbefindende. 


