REGLEMENT FOR
DHIF Forbundsmesterskab / DM Speedi Cath Cup 2013
Spilleregler
Der spilles efter de internationale regler, hvis andet ikke er angivet: ”International Rules for the
Sport of Wheelchair Rugby” Der benyttes scoresheet og penalty sheet efter IWRF formatet.
Klassificering af spillere
Alle spillere skal være klassificeret ved deltagelse i DM. Nye spillere skal derfor klassificeres ved
den første runde 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 spillerens 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. 45+ årsregel, spillere
fra og med 45 år tæller 0.5 point mindre. Max 1 spillere med denne reduktion på banen af gangen.
Klassifikation kommer til at finde sted den 2-3. februar 2013 i København. Lister på spillere,
der skal klassificeres, sendes hurtigst til Torben Nygaard.
Lån af spillere fra andre hold og ”andre spillere”
Hvis et hold ikke kan stille en lovlig opstilling, kan 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 i
samme runde. Lånet af spilleren skal dog godkendes af modstanderne. De 2 spillende hold i en
kamp kan hver i sær aftale indbyrdes, brug af andre spillere, herunder også 4.0 spillere.
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 klassificering,
skal afgøres af TU inden kampens start. Hvis TU ved uenighed ikke er repræsenteret ved minimum
3 repræsentanter, tillægges spilleren 1.0 points oveni.
Bøde ved udeblivelse fra en runde
Hvis en i turneringen deltagende klub ikke stiller op til en runde, så skal klubben betale en bøde på
1.500,- kr. til LUKR.
Restance til LUKR
Spillere, som er i restance til LUKR, kan ikke deltage i DM runder.
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Turneringsformat
Indledende runder
Der vil være en “Vest-runde”, hvor Jylland/fyn-holdene mødes i indbyrdes kampe, og en “Østrunde”, hvor de 3 hold fra Sjælland ligeledes mødes i indbyrdes kampe.
Points i indledende runder
Der gives 2 points for en sejr og 1 point for et nederlag. Hvis et hold ikke kan stille op eller stiller
med et ulovligt hold får det 0 point, og deres modstander vinder kampen med målscoren 1-0, og
deres modstander får hermed 2 points for en sejr - med mindre det ulovlige hold accepteres af
modstanderen inden kampen (se under ”Lån af spillere fra andre klubber og andre spillere”). I dette
tilfælde tæller kampen som normalt i DM regnskabet.
Eksempel på resultat- og stilling efter indledende runder
Øst-runden:
Point
Øst 1 - Øst 2
2-1
Øst 2 - Øst 3
2-1
Øst 1 - Øst 3
2-1
Vest-runden:
Vest 3 - Vest 2
Vest 2 - Vest 1
Vest 3 - Vest 1
Stilling efter øst og vest runden:
Øst 1
Øst 2
Øst 3
Vest 1
Vest 2
Vest 3

1-2
1-2
1-2
Placering
4
3
2
4
3
2

Afslutningsrunden
bliver som noget nyt lavet ud fra en “lodtrækningsmodel”. Kriterierne for valget af denne model er,
at:
 guleroden i øst/vest runderne er 1. pladserne, som ikke kan komme til at spille mod hinanden i
de indledende kampe på finaledagen, og så de point holdet kan tage med.
 alle får 2 kampe på finaledagen.
 øst 3 og vest 3 får ikke automatisk 2 kampe mod hinanden.
 point på finaledagen ændres til 3-0, så spredningen er større, og dermed minimerer
betydningen af +/- scoren.
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Placering og lodtrækning i indledende kampe i afslutningsrunden
Det vindende hold, som har flest points, efter henholdsvis øst-runden eller vest-runden, placeres
først i kamp nr. 1. og i kamp nr. 2. *) i de indledende kampe i afslutningsrunden,
Hvis to eller flere hold står lige efter i point efter indledende runder gælder:
a) Flest målpoint i indbyrdes kampe (hvis to hold er lige)
b) Bedste målforskel i indbyrdes kampe (hvis mere end to hold er lige)
c) Flest scorede mål i indbyrdes kampe (hvis mere end to hold er lige)
e) Flest scorede mål i alle kampe
f) Lodtrækning
Modstanderen til vinderen af øst-runden findes ved lodtrækning mellem 2 og 3 pladsen i vestrunden, og modstanderen til vinderen af vest-runden findes ved lodtrækning mellem 2 og 3 pladsen
i øst-runden. Lodtrækningen foretages af dommerne umiddelbart efter sidste kamp i de indledende
øst/vest-runder.
Eksempel placering og lodtrækning inden indledende kampe i afslutningsrunden:
Kamp nr. Lodtrækning
Efter lodtrækning:
1
Øst 1 *) - Lodtræk (Vest 2/3)
Øst 1 - Vest 3
2
Vest 1 *) - Lodtræk (Øst 2/3)
Vest 1 - Øst 3
3
Til overs efter lodtræk
Vest 2 - Øst 2
Indledende kampe i afslutningsrunden
Der gives 3 point til vinder og 0 til taber, så spredningen af point bliver større, og dermed
minimerer betydningen af +/- scoren. Stilling inden afgørende kampe afgøres af de samlede point,
hvor point fra øst/vest-runden lægges sammen med point fra indledende kampe i
afslutningsrunden.
Eksempel på resultat af ledende kampe og stilling inden afgørende kampe:
Indledende kampe:
Point
Øst 1 - Vest 3
3-0
Vest 1 - Øst 3
0-3
Vest 2 - Øst 2
0-3

Stilling inden afgørende kampe:
Øst 1
Øst 2
Vest 1
Øst 3
Vest 2
Vest 3

Point
fra øst/vest
runden
4
3
4
2
3
2

Point
Indledende
kampe
3
3
0
3
0
0

Samlet
point
7
6
4
5
3
2
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Hvis to eller flere hold står lige efter i point inden den afgørende runde gælder:
a) Flest målpoint i indbyrdes kampe (hvis to hold er lige)
b) Bedste målforskel i indbyrdes kampe (hvis mere end to hold er lige)
c) Flest scorede mål i indbyrdes kampe (hvis mere end to hold er lige)
e) Flest scorede mål i alle kampe
f) Lodtrækning
Eksempel på afgørende kampe:
Afgørende kampe:
Placering
Vest 2 - Vest 3
5-6
Vest 1 - Øst 3
3-4
Øst 1 - Øst 2
Finalen

Resultat
1-0
0-1
0-1

Praktisk
Udsending af indbydelse
TU udsender en indbydelse til klubberne senest 3 uger før spillerunden.
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.
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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Tilmelding og holdgebyr
Tilmeldingen i form af en holdliste skal være Turneringsudvalget i hænde senest en måned før
første runde. Holdgebyret er 500,- kr. pr. hold, der betales efter de vilkår i faktura, som LUKR
udsender i starten af 2013. Betaling skal ske til LUKR-kasserer; konto nr. 9219 – 45 75 68 38 81
Deadline for tilmelding af spillere er 16. december.
Spillerlister sendes til TU-repræsentant, Michael F. Hansen

Afviklingsdatoer
Øst-runden:
Vest-runden:
Afslutningsrunden:

Østerhøjhallen i Ballerup, søndag, 3/10/2013
Rasmus Rask Hallen i Odense, lørdag, 3/16/2013
Idrætsfestivalen i Viborg, lørdag, 6/1/2013

Se TU-kalender

Kontaktpersoner
Landsudvalget for kørestolsrugby (LUKR), formand/Torben Nygaard, torben_94@hotmail.com
Turneringsudvalg (TU):
- Kontaktperson til dommere, Leon Jørgensen, lejoe@madsman.dk
- Kontaktperson til klassifikatører, John Hinrup, john@full-pull.dk
- Resultatformidling, Michael F. Hansen, mfh30236969@gmail.com
På vegne af Turneringsudvalget
John Hinrup, Viborg,
Bo Petersen, Ballerup
Leon Jørgensen, Århus
Michael F. Hansen, Odense
Bernhard Nordentoft, Frederiksberg
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