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01.00 MESTERSKABER GENERELT 

01.01 Generelt. 
Afsnit 01.03 til 01.14 15 er gældende for de i afsnit 01.02 nævnte Danske Mesterskaber. 

Mesterskabsbestemmelserne følger det til enhver tid gældende FINA reglement for udspring, medmindre 
andet er eksplicit angivet ii nærværende bestemmelser. 

01.02 Arrangementer. 
Hvert år afholder Dansk Svømmeunions Udspringssektion 

 Danske Årgangs Vippe Mesterskaber (DÅVM)  

 Danske Årgangs Tårn Mesterskaber (DÅTM)  

 Danske Vippe Mesterskaber (DVM) 

 Danske Tårn Mesterskaber (DTM) 

 Evt. Danske mesterskaber i 4/5 første 

i udspring, eventuelt i samarbejde med en lokal/regional organisation. Tid og sted fastsættes af 
Udspringssektionen med en lokal region eller forening. Tid og sted fastsættes af Udspringssektionen. 

01.03 Ansvar. 
DANSK SVØMMEUNION's DM-ansvarlige (DMA), eller dennes stedfortræder, er ansvarlig for planlægning, 
afvikling og evaluering af et givent mesterskab, jævnfør funktionsbeskrivelsen for DMA. 

01.04 Deltagelse. 
De i afsnit 01.02 nævnte mesterskaber, er åbne for alle medlemmer under DANSK SVØMMEUNION, 
medmindre pågældende er udelukket eller idømt karantæne, således at vedkommende ikke er startberettiget 
på det tidspunkt, hvor mesterskaberne afholdes. Deltagere i de i afsnit 01.02 nævnte discipliner, skal være 
danske statsborgere, jævnfør dog det af DANSK SVØMMEUNION udarbejdede og DIF godkendte reglement for 
udlændinges start ved disse. Uden for konkurrencen kan DANSK SVØMMEUNION's Bestyrelse i særlige tilfælde 
tillade udenlandske springere at starte i mesterskaberne. Samme tilladelse kan gives karantæneramte 
deltagere, såfremt et sådant stævne samtidig er udtagelse til landskamp. 

For at kunne deltage ved de Danske Mesterskaber og Danske Årgangsmesterskaber i Udspring, skal udøveren 
have opnået pointkravet, senest 1 måned før det pågældende mesterskab. Pointkravene for de forskellige 
grupper samt højder ud- arbejdes og offentliggøres af udspringssektionen senest ved årets udgang, året før. 
Pointkravet skal være opnået ved mindst et Trip Trap stævne i DM format, som sektionen forpligter sig til at 
afholde. Pointkrav opnået indenfor det sidste år ved andre nationale og/eller internationale stævner kan 
godkendes af springsektionen. Det er klubbens ansvar at indberette disse resultater til springsektionen. Dette 
skal ligeledes ske senest 1 måned før det pågældende mesterskab. 

For yderligere information henvises der til DANSK SVØMMEUNION's vedtægter. 

01.05 Invitationer. 
Invitationer til et givent mesterskab udsendes af DMA, eller dennes stedfortræder, senest 6 uger før afviklingen 
af dette. 
 

01.06 Tilmeldinger. 
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Tilmeldinger skal for hver enkelt deltager indeholde de oplysninger, der forlanges af arrangøren, jævnfør 
invitationen. Den tilmeldende klub eller forening er ansvarlig for rigtigheden af angivne oplysninger. 

Tilmeldingsfristen fastsættes af Udspringssektionen. 

Ved tilmelding opkræves der et tilmeldingsgebyr, som fastsættes af Udspringssektionen. 

01.07 Springlister. 
Springlister skal indleveres inden 24 timer før det i programmet angivne starttidspunkt for den pågældende 
konkurrence. 

01.08 Bøder. 
Med DMA’s tilladelse kan der foregå ændringer af springlister senere end 24 timer før starten. For hver 
ændring af springlisten opkræves et ekstra startgebyr.  

Med DMA’s tilladelse kan der foretages tilmleding efter den fastsatte tilmledingsfrist indtil 24 timer før start af 
mesterskabet. Der opkræves dobbelt startgebyr ved for sen tilmelding.Ingen. 

01.09 Startrækkefølgen. 
Startrækkefølgen for springere i en konkurrence ved et givent mesterskab afgøres ved lodtrækning. 

01.10 Dommerpaneler. 
Dommerpaneler til brug ved konkurrencerne sammensættes af DMA, eller en stævnedommer, på forhånd 
udpeget af DMA eller dennes stedfortræder. 

01.11 Faciliteter. 
Faciliteter påtænkt til brug ved mesterskaber, godkendes af DMA eller dennes stedfortræder. FINA's reglement, 
FR 65, er retningsvisende. 

01.12 Udgifter. 
Udgifter i forbindelse med rejse, ophold, fortæring, etc. påhviler de enkelte klubber og foreninger. 

01.13 Udførelse og bedømmelse. 
Udførelse og bedømmelse af springene sker i henhold til FINA's reglement herfor. 

01.14 Danmarks Idræts-Forbunds (DIF) Danske Mesterskaber. 
DIF’s Danske Mesterskaber afholdes hvert år af DANSK SVØMMEUNION, jævnfør DIF’s love, i de discipliner, 
hvori Federation International de Natation Amateur (FINA) afholder Verdens Mesterskaber. Der konkurreres fra 
3 meter vippe og platform.  

I de discipliner som DIF har godkendt uddeles DIF medaljer. 

DM-vippe afvikles i 1. halvår, i 1 & 3 meter damer og 1 & 3 meter herrer, som discipliner ved DVM. 

DM-platform afvikles i 2. halvår, i platform damer og platform herrer, som discipliner ved DTM. 

01.15 Placering. 
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Ansøgninger om medarrangering, skal foreligge Udspringssektionen minimum 9 3 mdr. før et givent 
mesterskab. Ved flere kandidater, afgør Udspringssektionen hvor mesterskaberne placeres.  



Mesterskabsbestemmelser for Udspring 

 

April 20142 5 

02.00 DANSKE ÅRGANGS VIPPE MESTERSKABER 

02.01 Discipliner. 
Der konkurreres, jævnfør FINA's Årgangsbestemmelser, i følgende discipliner: 

 FINA gruppe C: 1 og 3 meter vippe, piger og drenge  

 FINA gruppe B: 1 og 3 meter vippe, piger og drenge  

 FINA gruppe A: 1 og 3 meter vippe, piger og drenge 

Og derudover DANSK SVØMMEUNIONS: 

 Gruppe D: 1 og 3 meter vippe, piger og drenge 

DM-vippe for årgangsspringere afvikles i 2. halvår, i 1 & 3 meter piger og 1 & 3 meter drenge, som discipliner 
ved DÅM. 

DM-platform for årgangsspringere afvikles i 2. halvår, i platform piger og platform drenge, som discipliner ved 
DTM/DTÅM. 

02.02 Deltagelse. 
Alle årgangsspringere er i tiden 1. januar - 31. december kvalificeret med den alder de har den 31. december i 
konkurrenceåret  jvf. FINA’s årgangsbestemmelser. 

 Gruppe D: 11 år og yngre 

02.03 Springserier. 
For FINA gruppe A, B og C: 1 og 3 meter vippe, piger og drenge, springes efter de til enhver tid gældende FINA 
regler herfor. 

Der afholdes yderligere konkurrencer i nedenstående grupper: 

Gruppe D: 1 og 3 meter vippe, piger og drenge, 11 år og yngre: 

Der springes 4 frit valgte spring fra forskellige grupper, hvis totale sværhedsgrad ikke overstiger 7,2. 

Derudover springes der 2 frit valgte spring fra forskellige grupper uden begrænsning af sværhedsgraden. 

02.04 Afvikling. 
Konkurrencerne søges afviklet over 2 dage i følgende rækkefølge: 

1. konkurrencedag: 2. konkurrencedag: 

Gruppe D - 1 m, piger Gruppe D - 3 m, piger 

Gruppe D - 1 m, drenge Gruppe D - 3 m, drenge 

Gruppe C - 3 m, piger Gruppe C - 1 m, piger 

Gruppe C - 1 m, drenge  Gruppe C - 3 m, drenge 

Gruppe B - 3 m, piger Gruppe B - 1 m, piger 

Gruppe B - 1 m, drenge  Gruppe B - 3 m, drenge 

Gruppe A - 3 m, piger Gruppe A - 1 m, piger 

Gruppe A - 1 m, drenge Gruppe A - 3 m, drenge 
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Afvigelser fra denne plan kan kun ske med DMA's eller dennes stedfortræder og/eller Dansk Svømmeunions 
tilladelse. 

Såfremt program er udsendt på forhånd, kan en konkurrence kun flyttes fra dag til dag efter aftale med aktive i 
den pågældende konkurrence. 
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02.05 Medaljer. 
Nr. 1, 2 og 3 i hver disciplin modtager DANSK SVØMMEUNION's Mesterskabsmedalje 
Årgangsmesterskabsmedalje i henholdsvis Guld, Sølv og Bronze. 
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03.00 DANSKE VIPPE MESTERSKABER OG DANSKE VIPPE JUNIOR 
MESTERSKABER 

03.01 Discipliner. 
Der konkurreres efter FINAs bestemmelser for: 

 1 meter vippe, damer  

 1 meter vippe, junior damer  

 1 meter vippe, herrer 

 1 meter vippe, junior herrer 

 3 meter vippe, damer 

 3 meter vippe, junior damer 

 3 meter vippe, herrer 

 3 meter vippe, junior herrer 

03.02 Springserie. 
Der springes efter de til en hver tid gældende FINA regler herfor. 

For Senior konkurrencerne gælder det at grupperne 100, 200, 300 og 400 minimum skal vises 1½ rotation. 

Der springes en indledende konkurrence og en finale. De fire (4) bedste fra indledende går videre til finalen.  

03.03 Afvikling. 
Konkurrencerne søges afviklet over 2 dage i følgende rækkefølge: 

1. konkurrencedag: 2. konkurrencedag: 

3 meter vippe, junior damer indledende 1 meter vippe, junior damer indledende 

1 meter vippe, junior herrer indledende 3 meter vippe, junior herrer indledende 

3 meter vippe, damer indledende 1 meter vippe, damer indledende 

1 meter vippe, herre indledende 3 meter vippe, herrer indledende 

3 meter vippe, junior damer finale 1 meter vippe, junior damer finale 

1 meter vippe, junior herrer finale 3 meter vippe, junior herrer finale 

3 meter vippe, damer finale 1 meter vippe, damer finale 

1 meter vippe, herrer finale   3 meter vippe, herrer finale 

Afvigelser fra denne plan kan kun ske med DMA's eller dennes stedfortræder og/eller udspringssektionens 
tilladelse. 

Såfremt program er udsendt på forhånd, kan en konkurrence kun flyttes fra dag til dag efter indforståelse med 
aktive i den pågældende konkurrence. 

03.04 Medaljer. 
Nr. 1, 2 og 3 i følgende discipliner: 

 1 meter vippe, damer 

 1 meter vippe, junior damer 

 1 meter vippe, junior herrer 

 3 meter vippe, junior damer 
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 3 meter vippe, junior herrer 

modtager DANSK SVØMMEUNION's Mesterskabsmedalje i henholdsvis Guld, Sølv og Bronze. 

03.05 DIF-Medaljer. 
Nr. 1 i følgende discipliner: 

 1 meter vippe, herrer 

 3 meter vippe, damer 

 3 meter vippe, herrer 

modtager DIF’s Mesterskabsmedalje i Guld. Hvis antallet af deltagere er under 3 i en af de ovennævnte discipliner, 
modtages i stedet DANSK SVØMMEUNION's Mesterskabsmedalje i Guld. 

Nr. 2 og 3 i ovennævnte discipliner modtager DANSK SVØMMEUNION's Mesterskabsmedaljer i henholdsvis Sølv 
og Bronze. 
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04.00 DANSKE ÅRGANGS TÅRN MESTERSKABER 

04.01 Discipliner. 
Der konkurreres efter FINA's Årgangsbestemmelser i 

 Gruppe A platform – piger og drenge  

 Gruppe B platform – piger og drenge  

 Gruppe C platform – piger og drenge 

Og derudover DANSK SVØMMEUNIONS gruppe D. 

04.02 Deltagelse. 
Alle årgangsspringere er kvalificeret med den alder de har den 31. december i Konkurrenceåret jf. FINA’s 
årgangsbestemmelser. 

 For gruppe D er alderen 11 år og yngre 

04.03 Springserier. 
For FINA gruppe A, B og C tårn, piger og drenge, springes efter de til enhver tid gældende FINA regler herfor. 

For gruppe D tårn, piger og drenge, springes 3 frit valgte spring fra forskellige grupper, hvis totale sværhedsgrad 
ikke overstiger 5,4. 

Derudover springes der 2 frit valgte spring fra forskellige grupper uden begrænsning af sværhedsgraden. 

04.04 Medaljer. 
Nr. 1, 2 og 3 i hver disciplin modtager DANSK SVØMMEUNION’s ÅrgangsMmesterskabsmedalje i henholdsvis 
Guld, Sølv og Bronze. 



Mesterskabsbestemmelser for Udspring 

 

April 20142 11 

05.00 DANSKE TÅRN MESTERSKABER 

05.01 Discipliner. 
Der konkurreres efter FINA's bestemmelser for Platform damer og platform herrer. 

05.02 Deltagelse. 
Det er tilladt for springere fra gruppe B og ældre at deltage. 

05.03 Springserier. 
Der springes efter de til en hver tid gældende FINA regler herfor. 

For grupperne 100, 200, 300 og 400 gælder at der skal være minimum 1½ rotation. Der springes 1 indledende 
konkurrence og en finale. 

Deltager 12 eller færre, springes der en direkte finale 

For platform, damer, gælder: 
Der springes 5 spring, valgt fra 5 forskellige grupper, uden begrænsning af den samlede sværhedsgrad. 

For platform herrer gælder: 
Der springes 6 spring, valgt fra 5 6 forskellige grupper, uden begrænsning af den samlede sværhedsgrad. 

05.04 Medaljer. 
Hvis disciplinen er godkendt af DIF, modtager nr. 1 i disciplinen DIF’s Mesterskabsmedalje i Guld. Hvis antallet af 
deltagere er under 3 i en af ovennævnte discipliner, modtages i stedet DANSK SVØMMEUNION's 
Mesterskabsmedalje i Guld. 

Nr. 2 og 3 i ovennævnte discipliner modtager DANSK SVØMMEUNION's Mesterskabsmedaljer i henholdsvis Sølv 
og Bronze. 

05.05 Afvikling. 
 Platform damer 

 Platform herrer 

05.06 DTM samtidig med DÅTM. 
Afvikles DTM samtidig med DÅTM, søges konkurrencerne afviklet i følgende rækkefølge: 

 Gruppe D platform, piger og drenge  

 Gruppe C platform, piger og drenge  

 Gruppe B platform, piger og drenge  

 Gruppe A platform, piger og drenge  

 Platform damer 

 Platform herrer 

Afvigelser fra denne plan kan kun ske med DMA's, eller dennes stedfortræder og/eller Springsektionens 
tilladelse. 

Såfremt program er udsendt på forhånd, kan en konkurrence kun flyttes fra dag til dag efter indforståelse med 
aktive i den pågældende konkurrence. 


