DHIF’s Forbundsmesterskab, DM Speedi Cath Cup 2010-11
Turneringsreglement og afvikling, pr. 1. august 2010, forbehold for mindre ændringer indtil 1. runde
Kampprogram # Point # Placering # Spilleregler # Klassificering af spillere # Restance til LUKR
Klub eller holdskifte # Udsending af indbydelse
Bøde ved udeblivelse fra en runde # Lån af spillere fra andre klubber
Dommerbesætning # Dommerbord # Tilmelding og holdgebyr # Rekvisitter # Resultatformidling # Protester,
klager og tvister

Kampprogram
Turneringen spilles over 8 runder, hvor alle hold møder hinanden 2 gange.
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Runde 1., 19. september 2010, hos FHI Falcons,
Tre Falke hallen, Junggreensvej 12c, 2000 Frederiksberg
FHI Falcons White - FHI Falcons Blue
FHI Falcons White - Copenhagen Ballcrackers
FHI Falcons Blue - Copenhagen Ballcrackers
Runde 2., 30. oktober 2010, hos Valhalla Warriors,
Rasmus Rask-Hallen, Brændekildevej 22, Bellinge, 5250 Odense SV
Valhalla Warriors - Copenhagen Ballcrackers
Full Pull - FHI Falcons Blue
Copenhagen Ballcrackers - Full Pull
Valhalla Warriors - FHI Falcons Blue
Runde 3., 20. november 2010, hos BurnOuts,
Tovshøjskolen, Janesvej 2, 8220 Brabrand
BurnOuts - Full Pull
FHI Falcons Blue - FHI Falcons White
FHI Falcons White - Full Pull
FHI Falcons Blue - BurnOuts
Runde 4., 20. februar 2011, hos Full Pull,
Hald-Ege Hallen, Birgittelystvej 2-8, 8800 Viborg
Full Pull - BurnOuts
BurnOuts - Valhalla Warriors
Full Pull - Valhalla Warriors
Runde 5., 6. marts 2011, hos Copenhagen Ballcrackers,
Østerhøjhallen, Klakkebjerg 4, Måløv, 2750 Ballerup
Copenhagen Ballcrackers - FHI Falcons Blue
Valhalla Warriors - FHI Falcons White
FHI Falcons Blue - Valhalla Warriors
Copenhagen Ballcrackers - FHI Falcons White
Runde 6., 26. marts 2010, hos BurnOuts,
Tovshøjskolen, Janesvej 2, 8220 Brabrand
Valhalla Warriors - BurnOuts
Full Pull - Copenhagen Ballcrackers
Valhalla Warriors - Full Pull
Copenhagen Ballcrackers - BurnOuts
Runde 7., 3. april 2011, hos FHI Falcons
Tre Falke hallen, Junggreensvej 12c, 2000 Frederiksberg
BurnOuts - FHI Falcons Blue
Full Pull - FHI Falcons White
FHI Falcons White - BurnOuts
FHI Falcons Blue - Full Pull
Runde 8., 22. maj 2011, hos Copenhagen Ballcrackers
Østerhøjhallen, Klakkebjerg 4, Måløv, 2750 Ballerup
Copenhagen Ballcrackers - Valhalla Warriors
BurnOuts - FHI Falcons White
BurnOuts - Copenhagen Ballcrackers
FHI Falcons White - Valhalla Warriors
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DHIF’s Forbundsmesterskab, DM Speedi Cath Cup 2010
Turneringsreglement og afvikling, pr. 9. oktober 2009, forbehold for mindre ændringer indtil 1. runde
Kampprogram # Protester, klager og tvister # Point # Placering # Spilleregler # Klassificering af spillere # Restance til
LUKR # Klub eller holdskifte # Udsending af indbydelse
Bøde ved udeblivelse fra en runde # Lån af spillere fra andre klubber
Dommerbesætning # Dommerbord # Tilmelding og holdgebyr # Rekvisitter # Resultatformidling # Protester, klager
og tvister

Point
Der gives 3 point for en sejr og 1 point for et nederlag. Hvis et hold ikke kan stille op eller stiller med et ulovligt
hold får de 0 point, og deres modstander vinder kampen med målscoren 1-0, og deres modstander får hermed 3
point for en sejr.

Placering
Det bedst placerede hold er naturligvis det hold, som har flest point. I tilfælde af pointlighed mellem 2 eller flere
hold, er det først pointene i disse holds indbyrdes opgør, som tæller, dernæst bedste måldifference i indbyrdes
opgør, dernæst bedste måldifference i alle kampe, dernæst flest scorede mål i alle kampe og til sidst
lodtrækning.

Spilleregler
Der spilles efter de internationale regler, hvis andet ikke er angivet: ”1. oktober 2008 Official IWRF Rules and
Regulations”: http://www.iwrf.com/rules.htm Der benyttes scoresheet og penalty sheet efter IWRF formatet.

Klassificering af spillere
Alle spillere skal helst være klassificeret ved deltagelse i DM. Hvis en spiller ikke har mulighed for at blive
klassificeret inden en DM-runde, skal vedkomnes klub sætte en foreløbig klassifikation, som skal godkendes af
turneringsudvalget. Hvis en klub klassificering af en spiller, kontaktes LUKR, som så koordinerer en klassifikation
med klassifikatørerne.

Restance til LUKR
Spillere, som er i restance til LUKR, kan ikke deltage i DM runder.

Klub eller holdskifte
Hvis en spiller ønsker at skifte klub eller hold midt i sæsonen, dvs. efter første spillerunde, vil der være én
spilledags karantæne, dvs. at spilleren ikke kan deltage ved næste spillerunde, dvs. hvis holdet er oversidder
ved den kommende runde, kan denne runde selvfølgelig ikke virke som karantænerunde.

Udsending af indbydelse
Den klub der står for en runde eller slutspillet udsender en indbydelse til klubberne senest en måned før.

Bøde ved udeblivelse fra en runde
Hvis en klub ikke stiller op til en runde, så skal klubben betale en bøde på 1.500,- kr. (svarende til
transportudgifter). Dette gøres for ikke at få ødelagt nogle af runderne. Hvis et hold ikke møder op, går det
udover 2 andre hold, som så kun får en kamp den pågældende runde.

Lån af spillere fra andre klubber
Hvis et hold ikke kan stille en lovlig opstilling, kan/skal de låne spillere fra et andet hold. Der er ingen restriktioner
på hvilke spillere der kan lånes. Den lånte spiller må gerne spille for et andet hold/klub i samme runde. Lånet af
spilleren skal dog godkendes af modstanderne.
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DHIF’s Forbundsmesterskab, DM Speedi Cath Cup 2010
Turneringsreglement og afvikling, pr. 9. oktober 2009, forbehold for mindre ændringer indtil 1. runde
Kampprogram # Protester, klager og tvister # Point # Placering # Spilleregler # Klassificering af spillere # Restance til
LUKR # Klub eller holdskifte # Udsending af indbydelse
Bøde ved udeblivelse fra en runde # Lån af spillere fra andre klubber
Dommerbesætning # Dommerbord # Tilmelding og holdgebyr # Rekvisitter # Resultatformidling # Protester, klager
og tvister

Dommerbesætning
TU tilrettelægger dommerbesætning sammen med dommerne til alle spillerrunderne. Officielle dommerne
aflønnes med 200,- kr. pr. kamp efter DIF/DHIF regler. Andre dommere aflønnes med 100,- kr. pr. kamp.

Dommerbord
Den arrangerende klub står for besætning af dommerbordene.

Tilmelding og holdgebyr
Tilmeldingen i form af en holdliste skal være Turneringsudvalget i hænde senest 5. september 2010.
Holdgebyret er x.xxx kr. pr. hold og betales efter de vilkår som LUKR udsender via en faktura der udsendes i
starten af september 2010. Betaling skal ske til LUKR kasserer; konto nr. 9100 – 450.181.0687

Rekvisitter
Rekvisitter, som shot clock, retningspil, bolde og kegler, har den arrangerende klub ansvaret for. Shot clock kan
evt. lånes af LUKR.

Resultatformidling
Den arrangerende klub har ansvaret for, at deres rundes resultat formidles samme weekend til alle i
Turneringsudvalget. Johnny Jahn indsamler score sheets og udvisningslister efter nærmere aftale.

Protester, klager og tvister
Turneringsudvalget (TU) under LUKR, behandler og afgør alle protester, klager og tvister i forbindelse med
afviklingen af DM i kørestolsrugby. Et medlem af TU kan videregive sit mandat (ved fravær) til en anden fra
samme klub i forbindelse med et stævne.
Protester i forbindelse med en kamp skal indgives skriftligt til TU senest 30 minutter efter kampens afslutning.
TU vil behandle og afgøre protesten på stedet, hvis der minimum er 3 repræsentanter fra TU til stede ved
stævnet. Hvis TU ikke er repræsenteret ved minimum 3 repræsentanter, skal afgørelsen finde sted senest 3
dage efter, at kampen er spillet.
Uenighed og en evt. protest i forbindelse med en spillerklassificering, skal afgøres af TU inden kampens start.
Hvis TU ved uenighed ikke er repræsenteret ved minimum 3 repræsentanter, tillægges spilleren et point (1.0) til
det først opgivne spillerpoint, og hvis spillerpointet hermed overskrider 3.5, kan spilleren ikke benyttes lovligt og
der henvises til afsnittet om "Point".

Med venlig hilsen
Turneringsudvalget:
Bernhard W. Sørensen, FHI Falcons
Kurt Busk Jensen, Copenhagen Ballcrackers
Lars Skjøt, Full Pull
Mikkel Bundgaard, Århus Burnouts
Michael F. Hansen, Valhalla Warriors
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