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Vandpolosektionens formålsparagraf
DANSK SVØMMEUNION's vandpolosektion udvalg, der består af en
områdemødevalgt arbejdsgruppe, er et specialudvalg nedsat af DANSK
SVØMMEUNION's bestyrelse.

Sektionen har til formål at:
•
udbrede kendskabet til vandpolo gennem aktivisering af de foreninger som er tilknyttet DANSK
SVØMMEUNION,
•
videreudvikle de bedste spillere med henblik på deltagelse på nationale hold ved
landskampsarrangementer,
•
videreudvikle de bedste dommere med henblik på dommervirke i internationale turneringer,
samt varetage alle dermed hørende opgaver.
Planlægning af deltagelse i landskampe og internationale mesterskabsarrangementer,
herunder fællestræninger.
Planlægning af mesterskabsarrangementer som DM, Årgangsmesterskaber, 1. & 2. divisions
turnering, herunder tilsigelse af dommere til turneringerne.
Fremstilling af uddannelsesmateriale for dommere, officials, instruktører og ledere.
Afvikling af kurser for dommere, officials, instruktører og ledere.
Pressedækning i forbindelse med nationale og internationale turneringer.
Fremstilling af PR-materiale om vandpolo.
De økonomiske vilkår for sektionens udvalgets arbejde søges opfyldt gennem forhandlinger med
DANSK SVØMMEUNION's bestyrelse ud fra de årlige budgetter, samt gennem ansøgninger om
tilskud fra Team Danmark & eventuelle sponsorer.
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Turneringsafvikling
Alle turneringer i Danmark afvikles efter FINA's regler.
Ved turneringer der ikke er arrangeret af DANSK SVØMMEUNION, kan turneringsledelsen
dispensere fra FINA's regler.
Alle divisionsturneringer i DANSK SVØMMEUNION regi der afvikles om lørdagen, skal spilles
således at de skal være afsluttet inden kl. 22.00. Om søndagen kl. 20.00.
Vandpolosektionen udvalget har ret til at dispensere fra FINA's krav til faciliteter.
I U15 og kvindeturneringen, spilles kampene med bolde der efter FINA's regler er
godkendte til brug i kvindekampe og i U11 og U13 med minibolde.
Placeringer afgøres således:
Vundet kamp giver 2 3 point, uafgjort 1 point og tabt kamp 0 point. Har to eller flere hold opnået lige
mange point ved slutstillingen, sker placeringen efter følgende regler:
a) Resultat af indbyrdes kamp.
b) Måldifference (kun medregnet målscoren fra indbyrdes kamp).
c) Flest scorede mål (kun medregnet mål scoret i indbyrdes kamp).
d) Turneringsledelsen afgør om omkamp eller evt, forlænget spilletid, skal være afgørende for
placeringsrækkefølgen.
Det skal tilstræbes, at dommerne i de af DANSK SVØMMEUNION's afholdte turneringer ikke er
spillere, udskiftningsledere, trænere eller holdledere fra de deltagende foreninger, ellers skal begge
hold godkende dommerne. Ved de af DANSK SVØMMEUNION afholdte turneringer, såvel
nationale som internationale, påhviler eventuelle udgifter til officials, bad, bolde m.m. den
arrangerende forening.
Ved hver kamp må der maksimalt benyttes 13 spillere.
Alle kampe søges afvikles med 2-dommersystem. U11 og U13 kampe dog kun med 1
dommer. Ingen forening eller startfællesskab, kan deltage med mere end et hold i 1. & 2.
division.
DANSK SVØMMEUNION tilsiger dommere.
DANSK SVØMMEUNION betaler alle udgifter til dommere og eventuelle jurymedlemmer.
Er stillingen i semifinalerne og finalerne uafgjort ved 3. kamps ordinære spilletids afslutning,
skal der spilles forlænget spilletid. Ved fortsat uafgjort resultat afsluttes med
straffekastkonkurrence.
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Bassinstørrelse
Følgende dispensationer fra FINA´s regler mht. minimumskrav til bassinstørrelse er gældende:

Seniorer
1. division indledende: 12,5 x 25 x 1,5
2. division: 12,5 x 25 x 1,3
Kvalifikation til 1. division: 12,5 x 25 x 1,3
Pokalturneringen indledende: 12,5 x 25 x 1,3
Semifinaler & finaler 1. Division og pokalturneringen: 12,5 x 25 x 1,8
Der tilstræbes at der spilles på stor bane 25 x 30 x 1,8 hvor det er muligt

Ungdom
U17: 12,5 x 25 x 1,3 1,8
U15: 12,5 x 25 x1,3
U13: 12,5 x 15 x 1,1 – mållinje til mållinje
U11: 12,5 x 12,5 1,1 – mållinje til mållinje

Kvinder
Indledende runder: 12,5 x 25 x 1,3
Finalerunder: 12,5 x 25 x 1,5 1,8
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Startfællesskab
Startfællesskab kan oprettes i alle turneringer.
Hensigten med oprettelse af startfællesskaber er, at så mange som muligt får mulighed for at spille
vandpolo i den eller de turneringer, der kan øge spillernes glæde ved spillet og samtidig øge
spillernes muligheder for deltagelse på landshold.
Startfællesskaber skal betragtes som en hjælp til de deltagende klubber med at få etableret egne
klubhold i de rækker, hvortil der søges startfællesskab.
Klubber, der deltager i en turnering i et startfællesskab, kan kun deltage med 1 hold.
Ansøgning om startfællesskab skal fremsendes senest ved tilmelding til turneringen til den
turneringsansvarlige i den række, hvor startfællesskabet skal gælde. Tilladelsen er kun
gældende i samme turnering.
I 1. & 2. division, kan den klub der har den højeste placering tage initiativ til oprettelse af
startfællesskab.
I tilfælde af oprykning, kan den klub der har taget initiativ til startfællesskabet rykke op, såfremt
startfællesskabet opløses.
I tilfælde af nedrykning, hvor man samtidig ønsker at opløse startfællesskabet, vil den klub, der
har taget initiativet til oprettelsen af startfællesskabet, være at betragte som nedrykket. Hvis
startfællesskabet ikke opløses, kan fællesskabet fortsætte i en lavere række.
DM og Pokal for ungdom – her skal holdet have deltaget i SRV – SRØ turneringer op til
mesterskaberne for at kunne deltage. Der må ikke laves nye holdfællesskaber op til et DM
eller Pokal.
Senest en måned før turneringsstarten, skal startfællesskabet indsende en liste over de 7
bundne spillere, som ikke må benyttes på andre seniorhold i DANSK SVØMMEUNION's
divisionsturneringer (i årgangsrækkerne må spillerne ikke deltage på andre hold i samme
række).
Ansøgning om startfællesskab skal indeholde oplysninger om, hvem der er ansvarlig for
startfællesskabet. Dette af hensyn til opkrævning af startpenge og eventuelle bøder.
I tilfælde af startfællesskabets opløsning, hæfter de implicerede klubber solidarisk for eventuel
gæld.
En spiller kan have dobbelt medlemskab i forskellige rækker/divisioner således at en spiller f.eks
kan spille ungdomskampe for en klub og divisionskampe for en anden klub. En spiller må
gerne spille 1. division for en klub og 2. division for en anden og omvendt.
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Turneringer
DANSK SVØMMEUNION afvikler hvert år følgende turneringer:
• 1. division, indledende runder
• 1. Division, semifinaler og finaler
• 2. division
• U19 mesterskab
• U17 mesterskab
• U15 mesterskab
• U13 mesterskab
• U11 mesterskab
• Pokalturnering for U11, U13, U15, U17 og U19 hold
• Danske Kvinde Mesterskaber
• Pokalmesterskaber for 1. division kvinder og herre

Turneringslederen udsender foreløbig turneringsplan for den kommende sæson senest d. 15. juni
1. juni for efterårets turnering og senest 15. november 1. november for forårets turnering.
De deltagende klubber skal senest d. 4. uger efter udsendelse af den foreløbige turneringsplan,
tilkendegive overfor turneringslederen om de som arrangerende klub kan skaffe fornøden haltid.
Såfremt dette ikke kan skaffes, overgår hjemmebanefordelen én af de i runden deltagende hold,
efter ”først til mølle” princippet.
Datoer for afvikling af arrangementer, fastsættes af DANSK SVØMMEUNION's vandpolosektion.
Klubberne modtager endelig turneringsplan senest 1. august / 1. januar 1. juli / 1. december.
Herefter kan der ikke laves om på turneringsplanen.
Endvidere skal klubberne inden 1/5 og 1/10 have indleveret datoer for hvornår klubberne ikke
kan spille turneringskampe.
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Bundne spillere i 2. Division
For 1. divisionsklubber, der ønsker at deltage i 2. division, gælder følgende regler:
En liste med klubbens 5 bedste spillere skal indsendes til den turneringsansvarlige. Aseniorlandsholdsspillere skal være på listen. A-landsspillere defineres som spillere, der i samme
kalenderår har været udtaget til en A-landsholdskamp, herunder også træningskampe.
Indberetningen af bundne spillere skal ske inden sæsonstart.
Vi henstiller til at 2.division er spillere som ikke spiller 1. division – turneringen skal bruges til
gamle og unge der har lyst til at spille.
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1. division/Pokal indledende
Deltagere:
De fra året før kvalificerede hold, som sammensættes parvis ud fra geografiske hensyn eller ved
lodtrækning.

Afvikling:
Turneringen afvikles således alle holdene møder hinanden 2 gange. Kampene mellem de
parrede hold afvikles inden 1. halvdel og inden sids te runde. Turneringen afvikles
efter 3 modeller:
Model A: er med 8 hold
Model B: er med 10 hold
Model C: er med 12 hold
Turneringen afvikles således hver gruppe fordeler hjemmebanen ligeligt.
Såfremt der ikke opnås enighed i gruppen, har højst placerede hold, regnet fra sidste sæson,
hjemmebane 1 gang mere ved ulige hjemmebane.
Kampe mellem de parrede hold skal aftales senest 6 uger før første runde. I modsat fald
dikterer turneringslederen tidspunkterne.
Kampe kan afvikles som enkeltkampe, men tidspunkterne skal meddeles senest 6 uger før
første runde.
Datoerne for afvikling af turneringen gives på planlægningsmødet i juni/juli.
Holdene fra nr. 1 til 6 eller 8 har efter turneringen kvalificeret sig til deltagelse i elitedivisionen.
Holdene fra nr. 7 eller 9 og nedefter skal møde 4 eller 6 hold fra 2. division om retten til at spille
i 1. division i næste sæson efter følgende plan.
Model A: 2 hold fra 1. division og 3 hold fra øst og vest — i alt 8 hold.
Model B: 4 hold fra 1. division og 2 hold fra øst og vest — i alt 8 hold.
Model C: 4 hold fra 1. division og 2 hold fra øst og vest — i alt 8 hold.

Turneringen afvikles efter to modeller:
A: 4 hold mødes 3 gange
B: 5 eller flere hold mødes 2 gange

Turneringen afvikles som runder og der tages hensyn til dommerne med 1,5 times mellem hver
kampstart. Såfremt der kun afvikles 4 kampe i en runde, skal der være 1 times pause hvor evt. en
klub spiller to kampe i træk.
Der afholdes et årligt møde med 1. divisionsklubberne om turneringsplanlægning.
Der tilstræbes at der spilles på stor bane 25 x 30 hvor det er muligt.
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1. division DM / Pokal herre – semifinaler og finaler
DELTAGERE:
De 4 bedst placerede hold fra 1. division.

AFVIKLING:
Der tilstræbes bane på 20 x 30 meter
Semifinaler og finaler afvikles som bedst af tre kampe.
Vinder er det hold der har flest point efter 2 kampe. Ved pointlighed spilles en 3. kamp.
Den 3. semifinale/finalekamp kan ikke ende uafgjort. Derfor skal der i tilfælde af uafgjort spilles 2 x 3
minutters omkamp, og derefter til først scorede mål.
DM :Der spilles 2 finaler og 2 semifinaler. 1. kamp kan godt ende uafgjort mens 2. kamp går i
straffe (5 meter) ved uafgjort. Der ses ikke på målscore. Straffeafvikling – 5 spillere fra hvert hold
og der må godt skiftes målmand – ender det uafgjort – er det 5 spillere ingen (gerne de samme)
til første spiller misser.
Pokal: Der spilles 1 gang semifinaler og 1 bronze / finale kamp
Fordelingen af semifinalerne bestemmes af placeringen efter 1. divisionen, således at bedst placerede hold har
hjemmebane i 2. og en eventuel 3. kamp. (4. mod 1. og 3. mod 2.)
Vinderne af semifinalerne mødes i finalen, mens de to tabere mødes om 3.-4. pladsen.
Hjemmebane i 2.og evt. 3. kamp har den bedst placerede klub efter 1. division.
Hvis et hold ikke kan arrangere p.g.a. arrangørforpligtigelser, eller ønsker at overdrage
arrangementet af en semifinale til den anden deltager i semifinalen, kan dette kun ske med
Vandpolosektionens godkendelse. En eventuel frivillig overdragelse af en finale kan kun ske med
udgangspunkt i mediedækning af arrangementet.
SPILLESTED:
Der tilstræbes at der afvikles en semifinale og en finale henholdsvis vest og øst for Storebælt.
I lige år ligger DM afgørende finale vest for Storebælt og i ulige år øst for Storebælt og i
Pokalen ligger afgørende finale øst for Storebælt i lige år og ulige år vest for Storebælt.
Vinderen af finalerne ved DM er dansk mester og modtager DIF's mesterskabsplaquetter i guld og
den evigt vandrende pokal.
Holdet har kvalificeret sig til deltagelse i EC (mesterholdenes).
Vinderen af Pokalen modtager DANSK SVØMMEUNION´s plaquette i guld og en pokal
Taberen af finalen modtager DANSK SVØMMEUNION's plaquette i sølv.
Vinderen af kampen om 3-4 pladsen modtager DANSK SVØMMEUNION's plaquetter i bronze.

TIDSPLAN:
Fastlægges af Vandpolosektionen.

JURY:
Vandpolosektionen stiller jury til alle semifinale/finalekamp
Delegeret – dommer til at hjælpe de to andre dommere med at holde øje med kampen og
dommerbordet og tilskuerne………
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Pokalturneringen
Efterårsturneringen slutter med en pokalturnering, hvor der er åben tilmelding for alle hold.
Holdene inddeles i 2 puljer.
Der skal spilles alle mod alle (tre kampe hver), hvorefter der bliver en afsluttende
runde, hvor der spilles på følgende måde:
Nr. 1 i pulje A mod nr. 1 i pulje B om pokalmesterskabet —2. pladsen
Nr. 2 i pulje A mod nr. 2 i pulje B om 3. —4. pladsen Nr. 3
i pulje A mod nr. 3 i pulje B om 5. —6. pladsen Nr. 4 i
pulje A mod nr. 4 i pulje B om 7. —8. pladsen

2. Division finalespil
DELTAGERE:
nr. 1 og 2 fra øst og Vest

AFVIKLING:
Afvikles inden 31. maj.
Der gennemføres et finalespil i 2. division mellem nr. 1 og 2 fra øst og Vest, hvor nr. 1
fra øst møder nr. 2 fra Vest
nr. 1 fra Vest møder nr. 2 fra øst,
derefter spiller taber mod taber og vinder mod vinder.
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Årgangsmesterskaber/Pokalmesterskab
DELTAGERE:
Der er fri tilmelding for alle hold i U11, U13, U15, U17 og U19. Mesterskaber for pigerækker
aftales år for år hvad klubberne bliver enige om.
Startfællesskaber kan etableres. Ansøgning herom skal være fremsendt til Dansk
Svømmeunions Vandpoloturneringsudvalg senest 4 uger før turneringsafvikling.
Holdet skal have deltaget i SRV – SRØ turneringer op til mesterskaberne for at kunne
deltage. Der må ikke laves nye holdfællesskaber op til et DM eller Pokal.
Spillere kan ikke deltage i SRV/SRØ for en klub og så stille op for en anden klub i samme
række til mesterskaberne.

AFVIKLING:
Årgangsmesterskaberne tilstræbes afviklet i efteråret de to første weekender i november mellem
15/9 og 1/12.
Pokalmesterskaberne tilstræbes afviklet i foråret de to sidste weekender i maj.
Dansk Svømmeunions Vandpoloturneringsudvalg udarbejder en turneringsplan, som udsendes
senest 4 uger før turneringen. Det tilstræbes, at turneringen afsluttes med semifinale og finale.
U11 og U15 holdes i en weekend og U13 og U17 afholdes i en anden weekend. U19 og piger
tilstræbes afholde i forbindelse med fællestræninger.
Såfremt deltagerantal er 5 hold eller derunder spilles alle mod alle – over inddeles i grupper efter
seedning foretaget af turneringsudvalget. Såfremt deltagerantal overstiger 8 hold udvides
weekenden med fredag aften. Turneringen afvikles efter turnerings udvalgets beslutning.
Turneringen placeres i Vest og Øst fortløbende og efter fordelingsnøglen: 2:1

PRÆMIER:
Den klub der vinder er dansk Årgangsmester det pågældende år og modtager DANSK
SVØMMEUNION's plaquetter i guld samt en vandrepokal. Nr. 2 og 3 modtager plaquetter i
henholdsvis sølv og bronze.

TURNERINGSPLAN:
U19 og U17 mesterskaberne spiller 4 x 8 minutter effektiv tid.
U15 mesterskaberne spilles 4 x 7 minutter effektiv tid.
U11 og U13 mesterskaberne spilles 4 x 6 minutter ineffektiv tid, dog stoppes tiden i U13 ved
mål.
I tilfælde af uafgjort i semifinaler og finaler ved U11 og U13 spilles efter 2 minutters pause
forlænget spilletid på 2 x 3 minutter og herefter om nødvendigt til første mål. Alle andre årgange
går direkte til straffe.

Startfællesskaber kan etableres. Ansøgning herom skal være fremsendt til Dansk
Svømmeunions Vandpoloturneringsudvalg senest 4 uger før turneringsafvikling –
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Sektionen stiller med jury til alle danske mesterskaber som er dommeruddannet.

Turneringsansvarlig
Retten til at arrangere, skifter i forhold til antal hold i Øst/Vest. Det er
tumeringsudvalgets opgave år for år, at beslutte spillested.

Dommere:
U11, U13, U15, U17 og U19 mesterskaberne:
Arrangør (øst/Vest) indstiller dommere til DANSK SVØMMEUNION's dommerleder. Hver klub
skal stille med minimum to uddannede dommere til de mesterskaber de deltager i ellers er der en
bøde på kr. 500,- pr dag
DANSK SVØMMEUNION stiller kvalificeret neutral dommer til U15, U17 og U19.
DANSK SVØMMEUNION's dommerleder laver en dommerplan.
Afregning sker efter DANSK SVØMMEUNION's regler.

Tilmeldingsfrist:
Tilmeldingsfristen er 6 8 uger før turneringen.
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Pokalturnering for ungdom
DELTAGERE:
Der er fri tilmelding for alle hold i U11, U13, U15, U17 og U19.
Startfællesskaber kan etableres. Ansøgning herom skal være fremsendt til Dansk
Svømmeunions Vandpoloturneringsudvalg senest 4 uger før turneringsafvikling.
Holdet skal have deltaget i SRV – SRØ turneringer op til mesterskaberne for at kunne
deltage. Der må ikke laves nye holdfællesskaber op til et DM eller Pokal.

AFVIKLING:
Pokalturneringen afvikles altid i foråret mellem 15/4 og 15/6.

PRÆMIER:
Det vindende hold tildeles hvert år en pokal, samt der er medaljer til 1. – 2. og 3. pladsen.

TURNERINGSPLAN
DANSK SVØMMEUNION's turneringsleder udarbejder turneringsplan, som udsendes i god tid
inden selve turneringen.

TURNERINGSANSVARLIG
Retten til at arrangere skifter i forhold til antal hold i øst/Vest. Det
er turneringsudvalgets opgave år for år at beslutte spillested.
Sektionen stiller med jury til alle danske pokalmesterskaber som er dommeruddannet.
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Poloregler for ungdom U11 & U13
Målenes størrelse er ca. 180 cm i bredden, og ca. 50 cm i højden.
Holdene spiller på langs af bassinet, så banen er ca. 12,5 x 15 m (U13) og 12,5 x 12,5m (U11) fra
mållinje til mållinje.
Holdene spiller på dybt vand.
Der bruges flydende minimål.
Spillerne må benytte armvinger og bælter.
Der spilles med school ball size 3, og der må kun gribes/kastes med en hånd
Ved Ul 1 består holdene af maksimalt 5 spillere i vandet, hvoraf den ene er målmand. Ved
U13 består holdene af maksimalt 6 spillere i vandet, hvoraf den ene er målmand.
Målmanden må ikke skyde på mål
Udvise spillere/erstatningsspiller må indtræde efter førstkommende scoring, ved bolderobring
eller efter 1 minut.
U11: Spilletid er 4 x 6 minutter ineffektiv tid. Turneringsledelsen kan beslutte at indledende
kampe puljekampe f.eks spilles 2*6 minutter effektiv.
U13: Spilletid er 4 x 6 minutter ineffektiv tid uden 30 sekunders ur. Tiden stoppes dog ved
målscoring. Turneringsledelsen kan beslutte at indledende kampe puljekampe f.eks spilles 2*6
minutter effektiv.
Der byttes banehalvdel efter 2 perioder – eller hver periode hvis målmanden kan bunde i den lave
ende.
U11. Der spilles ikke med 2 eller 5 m afmærkning.
U13: Der spilles med 1 meter afmærkning.
Der dømmes ikke 5 m kast, i stedet udvises den skyldige i et minut.
I kampe, hvor der skal findes en vinder, spilles ved uafgjort først 2 x 3 minutter og herefter videre til
først scorede mål.
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Arrangørens forpligtigelser
Den klub, som har hjemmebane, er arrangør.
Det påhviler arrangøren at stille alle nødvendige officials til et arrangement.
Hvis kampe afvikles på neutral bane, eller som led i et fælles arrangement udpeger DANSK
SVØMMEUNION's vandpolosektion udvalget en arrangementsansvarlig.
Ud over kvalificerede officials skal den arrangerende forening sørge for, at følgende
materiale er til stede inden kampens start
1. DANSK SVØMMEUNION's kampprotokoller
2. Flag til dommerbord (rød + blå + hvid + gul).
3. Scoreboard og 30 sekunder ure.
4. Minimum 8 godkendte bolde.
Den arrangerende forening er ansvarlig for, at banen er korrekt opstillet og at den er klar til tiden.
Ved overtrædelse pålægger DANSK SVØMMEUNION's vandpolosektion udvalg bøde på 500
kr.
Er ovennævnte arrangørforpligtelser ikke overholdt, vil kampens resultat i tilfælde af protest, kunne
blive annulleret og der kan eventuelt fastsættes ny kamp.
Den arrangerende forening vil endvidere blive idømt en bøde og er pligtig til at betale udgifterne i
forbindelse med dommerrejse, samt modstandernes dokumenterede rejseudgifter (billigste
transportmiddel) i forbindelse med den første kamp.
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Udeblivelse
Det betragtes som udeblivelse, hvis et hold:
• stiller op til en kamp med mindre end 5 spillere.
• endnu ikke er spilleklar 15 minutter efter det fastsatte starttidspunkt.
• fremsender afbud senere end 4 uger før det pågældende arrangement.
Udeblivelse fra en kamp medfører:
• at kampen tabes 5- 0.
• at det udeblevne hold idømmes en bøde kr. 2.000,00, i lavere divisioner end
1.division/pokalturneringen seniorer dog kr. 1.000,00.
• at det udeblevne hold skal refundere modstanderens dokumenterede rejseudgifter i
forbindelse med kampen dog max. billigste transportmiddel.
• at det udeblevne hold skal refundere udgifterne til dommerrejser.
De to sidste afsnit gælder ikke ved runder med flere hold.
Endvidere gælder følgende:
• udebliver et hold uden gyldig grund, kan holdet ikke få de privilegier, som ellers skulle følge med
den endelige placering.
• uanset begrundelsen for udeblivelsen, er det den udeblevne klubs pligt, så hurtigt som
muligt, at underrette alle implicerede parter: arrangør, modstander, dommer(e) og
turneringslederen.
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Vejrlig
Ved for sent fremmøde til en kamp, kan tab af kampen og idømmelse af bøde undgås, såfremt
forsinkelsen er grundet transportvanskeligheder som følge af vejrlig.
Hvis transport til kampstedet f.eks. på grund af vejrliget, ikke kan foretages med nogen form for
offentligt transportmiddel, accepteres afbud mod behørig dokumentation fra transportselskabet.
Ved offentligt transportmiddel forstås fly, tog, færge og offentlige busforbindelser.

Sygdom
Hvis en forening på grund af adskillige spilleres sygdom (evt. influenzaepidemi) er ude af stand
til at stille hold, kan tab af kampen og idømmelse af bøde kun undgås:
Hvis foreningen dokumenterer, at mindst 5 af holdets normale spillere har fået forfald på grund af
sygdom.
Som dokumentation kræves lægeattest eller evt, erklæring fra respektive spilleres
arbejdsgivere.
Udgifter til fremskaffelse af dokumentation påhviler foreningen.

Forsinkelser
Forsinkelser i forbindelser med ulykker på motorvej/ trafikprop – kontakt den arrangerende klub
og underret om for stor forsinkelsen er.
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Rejseafregning
Alle udgifter til transport, bespisning og dommerhonorarer i forbindelse med afholdelse af
turneringer arrangeret af Dansk Svømmeunion betales af vandpolosektionen.
I forbindelse med møder, følges reglerne for statens tjenestemænd i gruppe A (laveste sats).
Regler finder anvendelse ved følgende turneringer
1. division
Kvalifikation til 1. Division
Pokalturneringen
Årgangsmesterskaber
- dog kun for de af DANSK SVØMMEUNION anviste dommere.

Befordringsudgifter
Ved offentlig befordring vedlægges rejsehjemmel afregningen. Tog, fly og
færgebilletter på 2. klasse.
Kilometerpenge ved kørsel i egen vogn.
Taxakørsel mod bilag.

REJSEAFREGNINGSTAKSTER
Kørselsgodtgørelse udbetales som statens laveste takst.

Dommerhonorarer
Når en dommer rejser betales kørselsgodtgørelse jf. statens laveste takst samt en fast ydelse pr.
kamp der dømmes.
Takster pr. 1. Januar 2013
1. division: 250 kr.
Pokalturneringen: 250 kr.
Kval. 1. division: 200 kr.
Årgangsmesterskaber: 150 kr.
Dog max kr. 500,- pr dag.

Ligeledes vil der efter regning kunne refunderes maksimalt kr. 75,- til fornødenheder. Disse
udgifter refunderes kun mod original kvittering.
Dommerhonorarer udbetales kun hvis Dansk Svømmeunion´s blanket er udfyldt og
godkendt af dem dommeransvarlige.
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Generelle retningslinier for jury
Turneringsjuryen er kompetent til at fortolke turneringsreglementet, og til efter kampen at
pådømme overtrædelse af dette, hvis protest er nedlagt. Medlemmer af juryen kan foretage
indberetning af voldelige handlinger, som dommeren ikke har observeret.
Fremsendes en sådan indberetning fra en eller flere jurymedlemmer, kan juryen idømme
den/de skyldige straf jf. FINA´s regler.
Juryen har ingen beføjelser til at foretage standsning af spillet. Juryens kendelse kan ankes til
DANSK SVØMMEUNION's bestyrelse. Ved protestbehandlingen vurderer juryen om redegørelse
fra dommer, sekretariat, implicerede klubber skal afgives.
Delegeret ved alle 1. divisionskampe for herre …………

Turneringsjury
Ved 1. divisions finale, U19, U17, U15, U13, U11 & DKM, skal der være en jury.
Eventuelle protester behandles i DANSK SVØMMEUNION's vandpolosektion.
Medlemmerne udvælges som følger:
Man skal være medlem af eller tilknyttet DANSK SVØMMEUNiON's vandpolosektion.
Man må ikke være part i den aktuelle kamp.
Personer som opfylder ovennævnte punkter og som ikke har noget klubmæssigt tilhørsforhold til
nogen af de i 1. division deltagende foreninger, udvælges forlods.
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Protester
Protester behandles af den jury, som er ansvarlig for turneringen.
Såfremt det påklagede er sket under kampen, skal protesten indgives til dommeren
umiddelbart efter kampen.
Hvis årsagen til protesten var kendt inden kampens start, skal protesten indgives, inden
startsignalet er givet.
Alle protester og klager, skal vedlægges et depositum på kr. 500,-, som tilbagebetales hvis
protesten tages til følge.
Ved protestbehandling vurderer juryen i hvilket omfang redegørelser skal afgives af dommer,
sekretariat og implicerede klubber.
Så snart mundtlig protest er nedlagt, skal der udformes en skriftlig protest, som skal være
dommeren i hænde senest 30 minutter efter kampens afslutning.

Protestbehandling
Jurymedlemmerne må ikke kommentere eller diskutere en protest, før alle jurymedlemmer er
isolerede fra klubledere, spillere, tilskuere og andre.
Hvis juryens kendelse i en løbende turnering lyder på OMKAMP, spilles en ny kamp af normal
varighed.
Hvis kendelsen OMKAMP er resultatet af juryens behandling i en weekend turnering, besluttes
endvidere om hele kampen skal spilles om, eller om der skal være omspil fra et nærmere angivet
tidspunkt i kampen. Spillerne skal blive ved banen til kendelsen foreligger, således at et eventuelt
omspil kan foregå snarest efter protestbehandlingen.
Såfremt dele af kampen skal spilles om, skal dette omspil ledes af kampens oprindelige
dommere. Ved omkamp af fuld varighed, kan dommerhvervet overgå til andre.

Videofilm som bevismateriale
En videooptagelse kan, hvis juryen finder det formålstjenligt, indgå som bevismateriale i en
juryafgørelse, på lige fod med vidneafhøring osv.
Juryen bør behandle denne type bevismateriale med stor forsigtighed og ikke lægge mere i
optagelsen end hvad filmen viser.
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Karantæner
Udvises en spiller for brutalt spil, idømmes denne karantæne jf. nedenstående regler.
§ 21.11: Brutalt spil - en kamps karantæne med et års observationsperiode
Hvis den samme forseelse begås inden for observationsperioden fordobles straffen automatisk og et
ny etårig observationsperiode starter.
Eventuel karantæne skal udstås i holdets næste turneringskamp. Karantænen følger spilleren i
samme eller tilsvarende række i turneringen. (Hvis et hold rykker til en anden række følger
karantænen spilleren til denne række. Karantænen kan ikke udstå i f.eks en U-17 kamp, hvis
forseelsen er begået i 2. division.
Det er klubbens/spillerens eget ansvar at få udstået karantæner, men den dommeransvarlige
sender en mail til alle klubber så de er orienteret.
I særlige grove tilfælde kan straffen fastsættes til et højere niveau i henhold til FINA´s
disciplinærregler. En sådan straf fastsættes af disciplinærudvalget.

Landshold
Der arbejdes med 5 6 landshold:
A -lan dsh oldet
U 21 landsholdet
U17 landsholdet
U15 landsholdet
U13 landsholdet
Kvindelandsholdet
Vandpolosektionen udvalget prioriterer udgifterne til landsholdene. Der arbejdes med
brugerbetaling på alle landsholdene. Endvidere udleveres der årligt et sæt gratis tøj som altid
skal bruges ved landsholdsaktiviteter og skulle dette sæt blive væk eller blive for småt – er
spilleren selv forpligtet til at afholde udgifter til et nyt sæt.
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Startgebyrer
Alle turneringer afregnes som et fast beløb pr. kamp i turneringen.
Takster anno 2012:
1. division og pokalturneringen: 675,00 kr. pr. kamp. Beløbet reguleres hvert år d. 1. januar
med en stigning på 3%. Hertil ligges stigninger i dommerhonorarer og kilometergodtgørelse i
forhold til foregående år.
Uddannelsespuljen årligt kr. 500,2. division: 750 kr. pr. sæson. Beløbet reguleres hvert år d. 1. januar med en stigning på 3%.
Årgangsmesterskaber: fastsættes af arrangøren i samarbejde med vandpolosektionen.

Bøder og gebyrer
Ikke opfyldt arrangørforpligtigelser: 500,00 kr.
Udeblivelse 2.000,00 kr.
Ved formildende omstændigheder kan bøden nedsættes. Ved skærpende omstændigheder, hvortil
f.eks. henregnes gentagne udeblivelser, kan bøden blive op til kr. 4.000,00. Desuden kan der
blive tale om, at refundere modstandernes dokumenterede udgifter.
Brug af ulovlig spiller 3.000,00 kr.
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