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02.00 - DANMARKS IDRÆTS FORBUNDS
MESTERSKABER
DM Kortbane (åben klasse)
DM Langbane (åben klasse)
DM Hold

DM-K
DM-L
DM-H

02.01 - DANSK SVØMMEUNIONS NATIONALE EVENTS
Danish Open
DM Junior Kortbane
DM Junior Langbane
DM Årgang Kortbane
DM Årgang Langbane
Øst/Vest Junior/Senior Kortbane
Øst/Vest Junior/Senior Langbane
Øst/Vest Årgang
Øst/Vest Børn
Holdstævne Årgang
Danske Open Masters Kortbane
Danske Open Masters Langbane
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DO
DMJ-K
DMJ-L
DMÅ-K
DMÅ-L
ØST-KM / VEST-KM
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DOM-L
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02.10 - GENERELLE BESTEMMELSER
a. Kvalifikationsperiode.
Fastsættes af Sportsafdelingen.
Events, der afvikles i perioden 1. januar til 31. august, har en kvalifikationsperiode, der løber fra 1.
januar året før og frem til anmeldelsesfristen.
Events, der afvikles i perioden 1. september til 31. december, har en kvalifikationsperiode, der løber
fra 1. september året før og frem til anmeldelsesfristen.

b. Kvalifikation.
Den nøjagtige metode for fastsættelse af kravtider bestemmes af Sportsafdelingen.
Man kan til events kvalificere sig med såvel en kortbanetid som en langbanetid. Omregning sker ved
enten at tillægge en omregningskonstant til kortbanekravtiderne eller ved at trække en
omregningskonstant fra langbanekravtiderne:
De til en hver tid gældende proportioner for de enkelte events fraset Masters mesterskaber, kravtider
samt omregningskonstanter kan findes på Dansk Svømmeunions hjemmeside under ”Svømning” >
”Nationale events”.
Undtagelse:
Man kan ikke bruge en holdkaptid fra DMJ-L, DMJ-K, DMÅ-L DMÅ-K, ØST/VEST-ÅM eller
ØST/VEST-BS, som kvalifikation til efterfølgende år, hvis der er svømmere på holdet, som falder for
aldersgrænsen følgende år.

c. Anmeldelse/anmeldelsesfrist.
Anmeldelsesproceduren fastsættes af Sportsafdelingen og fremgår af folderne ”Events”, ”DM Hold”
og ”Holdstævne Årgang”. Svømmerens licensnummer skal fremgå af anmeldelsen.
Anmelderen er ansvarlig for rigtigheden af de angivne tider og øvrige oplysninger. Der må kun
anvendes tider fra officielle stævner, og tider skal fremgå af Dansk Svømmeunions nationale
tidsdatabase. Bedste tid – også efter evt. omregning - indenfor kvalifikationsperioden skal anvendes.
Anmeldelse af holdkap skal ske ENTEN ved sammenlægning af de forventede 4 deltagende
svømmeres dokumenterede tider inden for kvalifikationsperioden i den relevante disciplin og distance
UDEN fradrag af skiftetid ELLER ved dokumenteret tid for holdkap opnået ved andet event / anmeldt
stævne inden for kvalifikationsperioden og hvor alle deltagende svømmere opfylder gældende
årgangskriterium for den event, der anmeldes til. Såvel individuelt opnåede tider som opnåede
holdkaptider kan omregnes fra kort- til langbane eller omvendt i henhold til gældende
omregningstabel.
Klager over en holdkaps tilmeldingstid skal være stævnekoordinatoren i hænde senest 8 dage før
eventen påbegyndes. Klagen skal indeholde dokumentation for, hvorfor klager mener, den
pågældende anmeldelsestid er ukorrekt. Såfremt det konstateres, at et anmeldt hold er tilmeldt i en
hurtigere tid, end det kan dokumenteres, vil det pågældende holds tilmeldingstid ændres til 00.00,00.
Ukorrekt udformede anmeldelser kan returneres til anmelderen.
Dette gælder også anmeldelser uden licensnummer.
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Navne og årgange på de svømmere (i startrækkefølge), som skal starte i holdkapsvømning skal
afleveres 1½ time før stævnestart den pågældende dag. For finaler afleveres 1½ time før det
finaleafsnit, hvori holdkapsvømningen foregår. Navnene på svømmerne i medleyholdkap skal
anføres for de respektive svømmearter. Ved Masters mesterskaber anføres svømmernes navne og
alder (pr. d. 31.12).
Anmeldelsesfrist (dog ikke DM Hold): Normalt 3½ uge før og ikke tidligere end 4½ uge før det
pågældende event og som hovedregel en onsdag.

d. Efteranmeldelse.
Efteranmeldelse kan finde sted indtil 48 timer før eventens første start. Dog gælder kun tider opnået i
den normale kvalifikationsperiode. Ved Masters mesterskaber betragtes det som en efteranmeldelse,
hvis et hold efter startlistens offentliggørelse og indtil 1½ time før stævne start ændrer
holdsammensætningen således, at holdets aldersgruppe ændres.

e. Event- og bødegebyr.
Eventgebyr fastsættes for hvert enkelt event af Sportsafdelingen. Efteranmeldelsesgebyr udgør 10
gange eventgebyret.
En individuelt anmeldt deltagers udeblivelse fra start, uden at have meldt afbud enten skriftligt eller
via WinGrodan Sync senest 1½ time før det pågældende stævneafsnits start, medfører bødegebyr
på 10 gange det individuelle eventgebyr.
Et anmeldt holds udeblivelse fra start i løb uden reserver, hvor der ikke er meldt afbud enten
skriftligt eller via WinGrodan Sync senest 1½ time før det pågældende stævneafsnits start, medfører
bødegebyr på 5 gange eventgebyret for holdkap. Hvis løbet har reserver, skal afmelding af holdkap
ske senest 1½ time før det første stævneafsnit den pågældende dag.
Hvis et hold udebliver fra DM Hold, idømmes foreningen/startfællesskabet en bøde lig med
eventgebyret for DM Hold.
En deltager eller et hold, som overskrider den i bestemmelserne anførte kravtid, skal kunne
dokumentere, at vedkommende har opnået den anmeldte tid ved et officielt stævne indenfor
kvalifikationsperioden. I modsat fald idømmes klubben en bøde på 15 gange eventgebyret. Ved
eventuel diskvalifikation opkræves ikke bøde.
Nødvendig dokumentation skal af klubberne tilsendes Unionen senest 1 måned efter eventen,
undtagen hvis anmeldelserne er påført dato for opnåelse af den anmeldte tid.
Den anmeldende klub er ansvarlig for indbetaling af eventgebyr og eventuelt bødegebyr, som
opkræves af Dansk Svømmeunion efter eventen.

f. Afmelding til semifinale og finale.
I alle konkurrencer skal en individuel deltager eller et hold, som ikke ønsker at deltage i en semifinale
eller en finale, hvortil man har kvalificeret sig, foretage en skriftlig afmelding senest 30 minutter efter
offentliggørelsen af resultatlisten for løbet.
I modsat fald betragtes det som udeblivelse uden grund og man pålignes en bod svarende til 10
gange eventgebyret.
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g. Time trails.
Time trails kan ikke afvikles i forbindelse med Dansk Svømmeunions events.
h. Official ved DIF’s og Dansk Svømmeunions events.
Masters mesterskaber
Officials ved Masters mesterskaber kan være aktive deltagere i det eller de stævneafsnit, de ikke fungerer som
officials.
Foreninger med mindre end 10 starter skal stille 1 official i mindst ét stævneafsnit.
Ved 10 tilmeldte starter eller derover pålægges den enkelte forening at stille med 1 official under hele
mesterskabet. Samme pligt pålægges desuden startfællesskaber med 10 eller flere holdkapstarter.
Ved 20 starter eller derover skal official være dommeruddannet.
Ved 50 starter eller derover skal den enkelte forening stille med 2 officials, hvoraf den ene skal være
dommeruddannet.
For masters mesterskaber gælder, at klubber, der ikke stiller den/de krævede official, udelukkes fra
mesterskabet.
Danish Open
Foreninger med mindre end 15 starter skal stille 1 official med modul 2 (Dommeruddannet) i mindst én dag.
Ved 15 tilmeldte starter eller derover pålægges den enkelte forening at stille med 1 official med Modul 2
(Dommeruddannet) under hele eventen.
Ved 50 starter eller derover skal der enten anmeldes 1 official med modul 4 (Ledende tidtager/måldommer)
eller 2 official med Modul 2 (Dommeruddannet).
Ved 80 starter eller derover skal der enten anmeldes 2 official heraf mindst 1 med modul 4 (Ledende
tidtager/måldommer) eller 3 official med modul 2 (Dommeruddannet).
Danmarksmesterskaber: DM-L og DM-K
Foreninger med mindre end 10 starter skal stille 1 official med modul 2 (Dommeruddannet) i mindst én dag.
Ved 10 tilmeldte starter eller derover pålægges den enkelte forening at stille med 1 official med modul 2
(Dommeruddannet) under hele eventen.
Ved 50 starter eller derover skal der enten anmeldes 1 official med modul 4 (Ledende tidtager/måldommer)
eller 2 official med Modul 2 (Dommeruddannet).
Ved 80 starter eller derover skal der enten anmeldes 2 official heraf mindst 1 med modul 4 (Ledende
tidtager/måldommer) eller 3 official med modul 2 (Dommeruddannet).
Øvrige events: DMÅ-L, DMÅ-K, DMJ-L, DMJ-K, ØST-LM/VEST-LM, ØST-KM/VEST-KM og ØST-ÅM/VEST-ÅM
Ved 15 tilmeldte starter eller derover pålægges den enkelte forening at stille med 1 official med modul 2
(Dommeruddannet) under hele eventen.
Ved 50 starter eller derover skal der enten anmeldes 1 official med modul 4 (Ledende tidtager/måldommer)
eller 2 official med Modul 2 (Dommeruddannet).
Ved 80 starter eller derover skal der enten anmeldes 2 dommeruddannede official heraf mindst 1 med modul 4
(Ledende tidtager/måldommer) eller 3 official med modul 2 (Dommeruddannet).
Øvrige events: ØST-BS/VEST-BS
Ved 15 tilmeldte starter eller derover pålægges den enkelte forening at stille med 1 official under hele eventen.
Ved 20 starter eller derover skal official være Modul 2 (Dommeruddannet).
Ved 50 starter eller derover skal der enten anmeldes 1 official med modul 4 (Ledende tidtager/måldommer)
eller 2 officials, hvoraf den ene skal være Modul 2 (Dommeruddannet).
Ved 80 starter eller derover skal der enten anmeldes 2 dommeruddannede official heraf mindst 1 med modul 4
(ledende tidtager/måldommer) eller 3 officials, hvoraf mindst 2 skal være Modul 2 (dommeruddannet).
DM-H og HÅS
Der henvises til særskilt folder vedr. DM Hold og supplerende reglement vedr. HÅS.
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Generelt:
Navn og uddannelse (modul) på official skal sammen med tilmeldingslisten fremsendes til
stævnekoordinatoren for eventen.
Hvis der efter anmeldelsesfristen afmeldes svømmere og antallet af starter derfor reduceres,
medfører dette ikke ændring i det oprindelige krav om antal og uddannelse af officials.
Ved anmeldelsen af 1 official med modul 4 ved 50 eller flere starter, kan denne anmeldelse ikke
efterfølgende ændres til 2 officials med modul 2. Tilsvarende kan anmeldelse af 2 officials med modul
2 ved 50 eller flere starter, heller ikke efterfølgende ændres til 1 official med modul 4.
Der vil i videst muligt omfang blive taget hensyn til geografiske forhold samt deltagerantal, ved
udvælgelsen af officials. Er klubbens tilmeldte official ikke opført på officiallisten skal vedkommende
ikke fungere ved eventen.
Officials ved Masters mesterskaber kan være aktive deltagere i det eller de stævneafsnit, de ikke
fungerer som officials. Officials ved øvrige events kan være aktive deltagere på den eller de dage, de
ikke fungerer som officials.
Såfremt der ikke bliver fremsendt navne på officials betids, vil foreningen blive kontaktet om den/de
manglende officials. Såfremt der herefter ikke stilles officials, idømmes foreningen en bøde på
1.000,- kr. pr. manglende official pr. dag. Dette gælder også ved manglende fremmøde på
stævnedagen.
Bøden tilfalder lokalarrangøren, såfremt denne sørger for en afløser.

i. Offentliggørelse.
Sportsafdelingen offentliggør følgende forhold vedrørende de nationale events med nedenstående
angivne tidspunkter og varsler.
1) Kalender for det følgende kalenderår inkl. anmeldelsesfrister
Offentliggøres i januar året før.
2) Afviklingssteder efterhånden som eventaftaler indgås med lokalarrangørerne.
Offentliggøres løbende hen over året.
3) Eventgebyrer for den kommende sæson inkl. forventet fremtidig prisfremskrivning
Offentliggøres i januar inden sæsonstart.
4) Overordnede proportioner for de enkelte nationale events og en foreløbig invitation i
aktivitetskalenderen.
Offentliggøres senest 8 måneder før eventens afvikling.
5) Endelig invitation i aktivitetskalenderen inkl. anmeldelsesfiler og relevante kontaktpersoner
Offentliggøres hurtigst muligt og senest 3 måneder før eventens afvikling.
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03.00 - DANSKE OPEN MASTERS PÅ KORTBANE (DOM-K)
1. Deltagelse.
Gruppe
A20-24 år
A
25-29 år
B
30-34 år
C
35-39 år
D
40-44 år
E
45-49 år

F
G
H
I
J

50-54 år
55-59 år
60-64 år
65-69 år
70-74 år

K
L
M
N
O
P

75-79 år
80-84 år
85-89 år
90-94 år
95-99 år
100 og ældre

Holdkap er sammensat af den totale alder på deltagerne på holdet.
Aldersgrupperne i holdkap er som følger:
Fra 80 til 96 år
AFra 100 til 119 år A
Fra 120 til 159 år B
Fra 160 til 199 år C
Fra 200 til 239 år D
Fra 240 til 279 år E
Fra 280 til 319 år F
Fra 320 til 359 år G
I holdkapper afvikles DM for dame-, herre- og mixed hold. Et mixed hold består af 2 damer og 2
herrer.
Svømmere i aldersgruppen 20-24 år kan udelukkende deltage i holdkapgruppen A-.
DM for masters er åbne for alle svømmere, der er medlem af en klub under et forbund tilsluttet LEN
eller FINA.
Kun en svømmer med medlemskab af en dansk klub kan blive dansk mastersmester. Udenlandske
svømmere, som bliver nummer 1 i aldersgruppen, præmieres på anden vis.

2. Løbsliste.
Løbsliste med et 3-årigt rul offentliggøres på danskemasters.dk og svoem.org ca. ½ år før første
mesterskab.

3. Afvikling.
FINA's regler - inklusive masters reglerne - er gældende ved mesterskabernes afvikling.
Alle grupper afgøres ved samme arrangement, idet dato for mesterskabet offentliggøres på Dansk
Svømmeunions hjemmeside. Mesterskabet afvikles i svømmehaller med mindst 5 baner.
Tidtagning foretages elektronisk.
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Arrangementsstedet fastsættes af Sportsafdelingen i samarbejde med Mastersudvalget, som i
fællesskab har det overordnede ansvar for mesterskabernes afvikling. Mastersudvalget kan til
arrangementet have en klub eller flere klubber som medarrangør.
Alle løb har direkte finaler med det formodede langsomste heat først.

4. Program.
Offentliggøres i invitationen.
En svømmer kan kun deltage på ét hold i samme løb.

5. Anmeldelse.
Hver deltager må deltage i 6 individuelle løb (maksimalt 3 pr. stævneafsnit) + holdkapper.
Anmeldelser med angivelse af anmeldelsestid, skal fremsendes til arrangøren som anført i
invitationen.

6. Anmeldelsesgebyr.
Anmeldelsesgebyret fastsættes af Sportsafdelingen og offentliggøres i invitationen.

7. Præmier.
Vinderen af hver gruppe præmieres.

August 2018

-8-

EVENTBESTEMMELSER FOR SVØMNING
03.10 - DANSKE OPEN MASTERS PÅ LANGBANE (DOM-L)
1. Deltagelse.
Gruppe
A20-24 år
A
25-29 år
B
30-34 år
C
35-39 år
D
40-44 år
E
45-49 år

F
G
H
I
J
K

50-54 år
55-59 år
60-64 år
65-69 år
70-74 år
75-79 år

L
M
N
O
P

80-84 år
85-89 år
90-94 år
95-99 år
100 og ældre

Holdkap er sammensat af den totale alder på deltagerne på holdet.
Aldersgrupperne i holdkap er som følger:
Fra 80 til 96 år
Fra 100 til 119 år
Fra 120 til 159 år
Fra 160 til 199 år
Fra 200 til 239 år
Fra 240 til 279 år
Fra 280 til 319 år
Fra 320 til 359 år

AA
B
C
D
E
F
G

I holdkapper afvikles DM for dame-, herre- og mixed hold. Et mixed hold består af 2 damer og 2
herrer.
Svømmere i aldersgruppen 20-24 år kan udelukkende deltage i holdkapgruppen A-.
DM for masters er åbne for alle svømmere, der er medlem af en klub under et forbund tilsluttet LEN
eller FINA.
Kun en svømmer med medlemskab af en dansk klub kan blive dansk mastersmester. Udenlandske
svømmere, som bliver nummer 1 i aldersgruppen, præmieres på anden vis.

2. Løbsliste.
Løbsliste med 2 årigt rul offentliggøres på danskemasters.dk og svoem.org ca. ½ år før første
mesterskab (ulige år)

3. Afvikling.
FINA's regler - inklusive masters reglerne - er gældende ved mesterskabernes afvikling.
Alle grupper afgøres ved samme arrangement, idet dato for mesterskabet offentliggøres på Dansk
Svømmeunions hjemmeside. Mesterskabet afvikles i svømmehaller med mindst 5 baner.
Tidtagning foretages elektronisk.
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Arrangementsstedet fastsættes af Sportsafdelingen i samarbejde med Mastersudvalget, som i
fællesskab har det overordnede ansvar for mesterskabernes afvikling. Mastersudvalget kan til
arrangementet have en klub eller flere klubber som medarrangør.
Alle løb har direkte finaler med det formodede langsomste heat først.

4. Program.
Offentliggøres i invitationen.
En svømmer kan kun deltage på ét hold i samme løb.

5. Anmeldelse.
Hver deltager må deltage i 6 individuelle løb (maksimalt 3 pr. stævneafsnit) + holdkapper.
Anmeldelser med angivelse af bedste opnåede tid, skal fremsendes til arrangøren som anført i
invitationen.

6. Anmeldelsesgebyr.
Anmeldelsesgebyret fastsættes af Sportsafdelingen og offentliggøres i invitationen.

7. Præmier.
Vinderen af hver gruppe præmieres.
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04.00 - STARTFÆLLESSKABER I SVØMNING
Et startfællesskab er en naturlig forlængelse af et formaliseret træningsfællesskab.
Et startfællesskab åbner mulighed for at klubber, der i forvejen har et formaliseret
træningsfællesskab, kan danne fælles hold ved nedennævnte definerede opgaver.
På denne måde får svømmere, der dagligt træner sammen, mulighed for fælles oplevelser og
udfordringer, på trods af forskellige klubtilhørsforhold.
1.
Et startfællesskab kan dannes af 2 eller flere klubber som opfylder følgende betingelser:
• et naturligt tilhørsforhold,
• et formaliseret træningsfællesskab (med minimum 3 gange ugentlig fællestræning eller 100%,
hvor 3/4 af svømmerne i fællesskabet deltager),
• et af Sportsafdelingen godkendt træningsfællesskab.

2.
Ansøgningen fremsendes til Sportsafdelingen og skal som minimum indeholde følgende:
• deltagende klubbers navne,
• fællesskabets navn,
• ansvarlig kontaktperson,
• hvilke arrangementer, der søges startfællesskab til,
• beskrivelse af det formaliserede samarbejde for hvert af de hold, hvor der er svømmere, der er
aktuelle deltagere i de søgte arrangementer, herunder hvorledes kravet til fællestræning
opfyldes.
• præcisering af i hvilken rækkefølge de enkelte klubber skal placeres i DM Hold, såfremt
startfællesskabet ophører eller opløses. Klubberne skal rangordnes således, at den klub der
skal bedst placeres nævnes først.
Ansøgningen skal være underskrevet af klubbernes formænd.

3.
Godkendelse af et startfællesskab gives for minimum et år ad gangen og udløber den 30. september.
Startfællesskaber, der ønsker at fortsætte efter udløbet af godkendelsesperioden skal indsende
fornyet ansøgning senest 1. september i det år godkendelsen udløber.

4.
Et startfællesskab er juridisk at betragte som en klub.

5.
Startfællesskabet kan deltage i DM Hold, holdstævne årgang, i holdkapløb samt holdkonkurrencer i
forbindelse med DIFs mesterskaber og Dansk Svømmeunions nationale events samt
regionsmesterskaber inkl. turneringer i landsdele eller geografiske områder i henhold til den givne
tilladelse til startfællesskab jævnfør afsnit 4.00, stk. 2.
I alle andre forhold deltager svømmeren for sin moderklub
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6.
Svømmere som en gang har deltaget for fællesskabet i den omhandlende periode, er låst for
deltagelse i de i punkt 5 nævnte events i den periode aftalen gælder. Dette gælder dog ikke
svømmere der skifter klub eller startberettigelse.

7.
Ved klubskifte eller skift af startberettigelse, også indenfor fællesskabet, gælder de almindelige
karantænebestemmelser.

8.
Opløses et startfællesskab grundet en eller flere klubbers nedlæggelse, genindtræder
tilbageværende klubbers svømmere i sin "moderklub" uden karantæne.

9.
Ophører eller opløses et startfællesskab som deltager i DM Hold, vil de enkelte klubber blive placeret
i henhold til den rækkefølge klubberne har angivet i ansøgningen startfællesskab jævnfør afsnit 4.00,
stk. 2.
Dersom kun en enkelt eller enkelte klubber udtræder af et startfællesskab, der i øvrigt fortsætter,
rykker den/disse til 4. division og fællesskabet fortsætter med hidtidige placering.
Etableres et startfællesskab, hvor en eller flere klubber deltager i DM Hold, vil startfællesskabet blive
placeret svarende til den bedste individuelle klubplacering i hver division. Øvrige hold under
startfællesskabet placeres i 4. division.

10.
Såfremt en klub ønsker at udtræde af startfællesskabet, skal dette meddeles Sportsafdelingen samt
parterne i startfællesskabet skriftligt, med et varsel på 6 måneder (senest den 31/1). Udtrædelsen
kan først træde i kraft pr. 1. august.

11.
Godkendelse og opløsning samt dato, offentliggøres på Dansk Svømmeunions hjemmeside.

12.
Klubber som udtræder af et startfællesskab, kan først efter en periode på 12 måneder indgå i et nyt
startfællesskab, eller indtræde i et bestående.
I særlige tilfælde kan Sportsafdelingen dog tillade en kortere periode end 12 måneder. I disse tilfælde
skal Sportsafdelingens begrundelse offentliggøres.
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