DHIF’s Forbundsmesterskab, DM Speedi Cath Cup 2011-12
Turneringsreglement og afvikling, pr. 1. oktober 2011, 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 med et grundspil hvor de 6 hold spiller alle mod alle og dermed møder hinanden 1 gang
fordelt på 4 runder og herefter 2 runder med slutspil hvor nr. 1 til 3 i grundspillet møder hinanden 2 gange og nr.
4-6 i grundspillet møder hinanden 2 gange.
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Runde 1, 16. oktober 2011, hos Full Pull,
Hald-Ege Hallen, Birgittelystvej 2-8, 8800 Viborg
Full Pull - BurnOuts
Valhalla Warriors - Copenhagen Ballcrackers
BurnOuts - Copenhagen Ballcrackers
Full Pull - Valhalla Warriors
Runde 2, 18. februar 2012, hos BurnOuts,
Tovshøjskolen, Janesvej 2, 8220 Brabrand
BurnOuts - Valhalla Warriors
FHI Falcons White - FHI Falcons Blue
FHI Falcons Blue - Valhalla Warriors
BurnOuts - FHI Falcons White
Runde 3, 4. marts 2012, hos Copenhagen Ballcrackers,
Østerhøjhallen, Klakkebjerg 4, Måløv, 2750 Ballerup
Copenhagen Ballcrackers - FHI Falcons White
FHI Falcons Blue - Full Pull
FHI Falcons White - Full Pull
FHI Falcons Blue - Copenhagen Ballcrackers
Runde 4, 24. marts 2012, hos Valhalla Warriors,
Rasmus Rask-Hallen, Brændekildevej 22, Bellinge, 5250 Odense SV
Valhalla Warriors - FHI Falcons White
BurnOuts - FHI Falcons Blue
Full Pull - Copenhagen Ballcrackers
Runde 5, 22. april 2012, hos FHI Falcons,
Tre Falke hallen, Junggreensvej 12c, 2000 Frederiksberg
Slutspil 1-3
1 - 3
2 - 3
1 - 2
Runde 6, 20. maj 2012, hos BurnOuts,
Tovshøjskolen, Janesvej 2, 8220 Brabrand
Slutspil 4-6
4 - 6
5 - 6
4 - 5
Runde 7, 9. juni 2012, hos Coloplast,
Multihallen Coloplast, Holtedam 3, 3050 Humlebæk
Slutspil Finale!
4 - 6
1 - 3
5 - 6
2 - 3
4 - 5
1 - 2
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Matchpoints
Der gives 3 points for en sejr og 1 point for et nederlag. Hvis et hold ikke kan stille op eller stiller med et ulovligt
hold (se under ”Lån af spillere fra andre klubber”) får det 0 point, og deres modstander vinder kampen med
målscoren 1-0, og deres modstander får hermed 3 points for en sejr - med mindre det ulovlige hold accepteres
af modstanderen inden kampen. I dette tilfælde tæller kampen som normalt i DM regnskabet.

Placering
Det bedst placerede hold er det hold, som har flest matchpoints. I tilfælde af pointlighed mellem 2 eller flere hold,
er det først målpointene 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: ”International Rules for the Sport of
Wheelchair Rugby, 1. October 2010” Der benyttes scoresheet og penalty sheet efter IWRF formatet.
Efter grundspillet hvor alle hold møder alle én gang, spilles slutspillet hvor de 6 hold deles op i to grupper. De 3
bedst placerede hold kæmper om Danmarksmesterskabet og resten kæmper om pladserne 4 til 6, begge
grupper afvikles som en dobbeltrunde. Der tages ikke points eller målscore med over fra grundspillet til
slutspillet. Sidste runde er finalerunden og her spilles nomal tid efter reglerne i mesterskabsgruppen (1-3) men
nedsat tid i gruppen om 4.-6. pladsen. Her er tiden 4 x 6 min. med kun 3 min. pause mellem 2. og 3. periode og
kun 1 min. i mellem de andre perioder. Ved uafgjort spil i begge grupper, spilles der IKKE overtime i den sidste
runde, men det samlede resultat gælder fra begge slutspilsrunder. Er to hold indbyrdes resultat lige er resultatet
fra sidste runde afgørende.

Klassificering af spillere
Alle spillere skal være klassificeret ved deltagelse i DM. Nye spillere skal derfor klassificeres ved den første DMrunde de deltager i, eller forinden af officielle klassifikatører. Hvis en spiller ikke har mulighed for at blive
klassificeret ved en DM-runde eller forinden, fordi klassifikatørerne ikke kan stille op, skal vedkommenes klub
sætte en foreløbig klassifikation, som skal godkendes af turneringsudvalget. Hvis en klub ønsker klassificering af
en spiller, kontaktes TU under LUKR af klubben i god tid, som så koordinerer en klassifikation med
klassifikatørerne.
Det er tilladt at stille med spillere som er testet til 4.0 points til DM. Disse spillere skal dog tælle for 4.5 points
hvis de ikke har ”trunk” og 5.0 points hvis de har ”trunk” (fra 0.5 til 1.5).

Restance til LUKR
Spillere, som er i restance til LUKR, kan ikke deltage i DM runder.
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Klub eller holdskifte
Hver klub skal senest den 1. oktober 2011 indsende et holdkort med spillere (navn, trøje nr., klassifikation) pr.
hold, som holdet ønsker at benytte i sæsonen til TU. Der kan naturligvis komme nye spillere til, men senest 14
dage før kamp skal det endelige hold offentliggøres. Her må tilføjes max. 2 spillere (1 højpointer (>1.5 point) + 1
lavpointer (<2.0 point) eller 2 lavpointere) i forhold til det oprindelige holdkort.
Hvis en spiller skifter klub eller hold midt i sæsonen, dvs. efter første spillerunde, kan dette godt lade sig gøre.
Hvert hold kan max. flytte 2 spillere (1 højpointer + 1 lavpointer eller 2 lavpointere) 2 gange i løbet af sæsonen,
dog ikke i samme runde. Et skifte tæller fra sit oprindelige hold til et andet i forhold til holdkortet. Efter runden
flyttes spilleren automatisk tilbage til det oprindelige hold.

Udsending af indbydelse
Den klub der står for en runde eller slutspillet udsender en indbydelse til klubberne senest 3 uger 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.

Lån af spillere fra andre klubber
Hvis et hold ikke kan stille en lovlig opstilling, kan de låne spillere fra en anden klub. Der er ingen restriktioner på
hvilke spillere der kan lånes. Den lånte spiller må gerne spille for et andet klub i samme runde. Lånet af spilleren
skal dog godkendes af modstanderne.

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 1. oktober 2011. Holdgebyret er
1.000 kr. for det første hold og 500 kr. for efterfølgende hold pr. klub og betales efter de vilkår som LUKR
udsender via en faktura der udsendes i løbet af 2011.
Betaling skal ske til LUKR kasserer; konto nr. 9219 - 4575683881

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. Et medlem af TU indsamler score sheets og udvisningslister efter nærmere aftale.
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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 ny spillerklassificering, skal afgøres af TU inden kampens start.
Hvis TU ved uenighed ikke er repræsenteret ved minimum 3 repræsentanter, tæller den nye spiller som 5.0
points.

Med venlig hilsen
Turneringsudvalget:
Bernhard W. Sørensen, FHI Falcons
Kurt Busk Jensen, Copenhagen Ballcrackers
John Hinrup, Full Pull
Andreas Vedel Jensen, Århus Burnouts
Thomas Leonard Gertz, Valhalla Warriors
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