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Om Tävlingsbestämmelser för beach-vattenpolo

Dessa tävlingsbestämmelser gäller för svensk vattenpolo och är ett komplement till
Svenska Simförbundets tävlingsbestämmelser för Svensk Simidrott. I de regler där det
finns en motsvarande skrivelse i Svenska Simförbundets stadgar och
tävlingsbestämmelser, kapitel 1, 2 och 3, görs en hänvisning dit från detta dokument.
Förkortningar
Följande förkortningar används i dessa tävlingsbestämmelser:

SSF

Svenska Simförbundet

SDF

Specialdistriktförbund

FINA

Fédération Internationale de Natation
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Allmänna bestämmelser

670.1.1 Sanktionerad match och tävling
Se kapitel 2, regel 221.
670.1.2 Utlysande av match
Se kapitel 2, regel 221.
670.1.3 Icke sanktionerad match
Vänskapsmatch mellan två lag är inte en sanktionerad match.
670.1.4 Regler
Sanktionerad match och tävling spelas enligt gällande regler och
tävlingsbestämmelser.
670.1.5 Egen ekonomisk risk
Förening deltar i sanktionerade matcher och tävlingar på egen ekonomisk risk.
670.1.6 Medlemskap i förening
Se kapitel 2, regel 205.
670.1.7 Försäkring
Spelare deltar på egen risk på träning och tävling.
Alla spelare som är medlem i en förening ansluten till SSF är försäkrade genom detta,
men SSF vill meddela att spelare kan skaffa en egen privat försäkring för ytterligare
skydd för personskador.
670.1.8 Spelår
Ett spelår omfattar tiden 15 maj – 15 september
670.1.9 Tävlingsklasser
De olika tävlingsklasserna i beach-vattenpolo är:


Herrar



Damer

Damer kan delta i herrklassen även om de deltar i ett lag i damklassen i samma turnering.
670.1.10 Åldersklasser
I beach-vattenpolo finns endast seniorklass.
670.1.11 Matchlängd
Matcher i beach-vattenpolo spelas i två perioder om vardera tio minuter med
rullande klocka.
Undantag från denna regel finns i regel 670.3.23.
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670.1.12 Bestraffningsärenden
Fråga rörande bestraffningsärenden handläggs av Tävlingsledningen.
Tävlingsledningen kan hänskjuta ärende till Ansvarsnämnden.
Tävlingsledningen för SM i beach-vattenpolo utses av SSF.
670.1.13 Dopning
Se kapitel 2, regel 231.
670.1.14 Ogiltighet av tävlingsresultat vid brott mot dopingregler
Se kapitel 1, regel 188.
670.2

Representationsbestämmelser

670.2.1 Rätt att tävla
Se kapitel 2, regel 201.
670.2.2 Licensiering
Se kapitel 2, regel 201.
670.2.3 Föreningsbyte (specialregel för beach-vattenpolo)
Inför en säsong i beach-vattenpolo får en spelare göra en (1) övergång till en ny
förening från sin förening där han eller hon har sin licens för vattenpolo. Om
spelaren inte meddelar annat så görs efter säsongen för beach-vattenpolo
automatiskt ett byte tillbaka till den förening där han eller hon har sin licens för
vattenpolo.
”Tremånaders-regeln” för vattenpolo i kapitel 2, regel 206, gäller inte för beachvattenpolo.
Inga kostnader tas ut för föreningsbyten i beach-vattenpolo.
670.2.4 Spel med okvalificerad spelare
Okvalificerad spelare är spelare som på grund av avstängning, diskvalifikation eller
på annat sätt inte är berättigad att representera sin förening.
Använder ett lag en okvalificerad spelare ska det andra laget tilldömas segern.
Målresultatet ska räknas som 0-0, om det verkliga resultatet är i det felande laget
favör, annars räknas de uppnådda målsiffrorna.
670.2.5 Övrig representation
Se kapitel 2, regel 208.
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Tävling

670.3.1 Omfattning
Följande tävlingar omfattas av SSF:s tävlingsverksamhet för beach-vattenpolo:
SM i beach-vattenpolo
SM i beach-vattenpolo är öppet för alla föreningar anslutna till SSF. En förening får
ställa upp med mer än ett lag i SM i beach-vattenpolo.
670.3.2 Spelordning
Spelordningen för SM i beach-vattenpolo anges av SSF.
670.3.3 Tabelluträkning
Vid gruppspel räknas poängen två för vunnen match, en för oavgjord och noll för
förlorad match.
Om det är två eller fler lag som uppnått samma antal poäng så ska de skiljas åt i
följande ordning:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Inbördes möte.
Målskillnad i inbördes möte.
Flest antal gjorda mål i inbördes möte.
Målskillnad i serien.
Flest antal gjorda mål i serien.
Omspel, varvid reglerna om straffläggning tillämpas. Omspel tillämpas endast då
det gäller medaljplaceringar eller vid avancemang till slutspel om SM.

670.3.4 Förseningar
Försenade matcher startar alltid från 0-0.
670.3.5 Uteblivande från match – walk over
I beach-vattenpolo ska det lag som lämnat walk over anses förlora matchen med 0-5.
Om en match avbryts enligt regel VP 7.6 (Regler för vattenpolo 2013-2017) ska det
vid avbrottet uppnådda resultatet gälla som slutresultat, även om det på detta sätt
segrande laget har färre gjorda mål än det diskvalificerade.
Vid lämnande av walk over ska en straffavgift till SSF betalas. Beloppet på
straffavgiften fastställs av SSF i inbjudan till seriespel i vattenpolo.
Vid turneringsspel utgår en (1) straffavgift, även om laget genom att utebli lämnat
walk over i flera matcher.
Vid lämnande av walk over i slutspel så behåller laget sin erövrade placering.
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670.3.6 Matchflytt
SSF eller Tävlingsledningen hos arrangör av en sanktionerad match eller tävling äger
rätt att besluta om matchflytt vid situationer som bedöms så allvarliga att matchflytt
är befogad.
670.3.7 Omspel
SSF eller Tävlingsledningen hos arrangör av en sanktionerad match eller tävling kan
besluta om att redan spelad match ska spelas om.
670.3.8 Berättigade spelare vid omspel
Om en match flyttas framåt i tiden så får alla spelare som är berättigade att spela för
föreningen vid tidpunkten för den nya matchen delta.
670.3.9 Spelplan och matchutrustning
Arrangören har ansvar för att spelplanen har korrekta mått och markeringar samt
ska tillhandahålla all föreskriven material och utrustning.
En spelplan i beach-vattenpolo ska vara 12 meter bred och 16 meter lång.
Minimidjup ska vara 160 cm.
Målburarna i beach-vattenpolo ska vara 2,5 meter breda och 0,8 meter höga.
Arrangören ansvarar för att följande utrustning finns till en match i SM i beachvattenpolo:











2 st. målburar med hela nät.
Avgränsningar av spelplan.
Ett blädderblock för manuell målredovisning.
Tidtagarur.
Bord och stolar till sekretariat.
Protokoll.
En röd, en blå och en gul flagga till sekretariatet.
En visselpipa till sekretariatet.
Minst 10 st. godkända bollar.
Första förband.

Det är fritt för en arrangör att ha ytterligare matchutrustning.
Anmärkning på spelplan eller matchutrustning som framförs av lag till
matchdomarna före matchstart anmäls skriftligt av matchdomarna till SSF.
670.3.10 Kontroll av matchutrustning
Det är matchdomarnas uppgift att innan matchstart kontrollera så att spelplanen
samt all matchutrustning är på plats och att allt är fungerande. Om matchdomarna
upptäcker något fel i samband med denna kontroll så ska detta omgående åtgärdas.
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670.3.11 Spelarutrustning
Matchdomarna har rätt att förbjuda spelare att uppträda i tävlingsutrustning som
anses vara opassande eller olämplig för beach-vattenpolo.
670.3.12 Bollar
Godkända bollar enligt FINA:s regelverk ska användas i samtliga sanktionerade
matcher och tävlingar. Arrangören ska tillhandahålla minst 10 st. bollar till
matcherna för uppvärmning och match.
Samtliga matcher i beach-vattenpolo ska spelas med en boll i storlek 4.
670.3.13 Matchprotokoll
Matchdomarna ansvarar för att matchprotokollet är korrekt. Signerat eller godkänt
matchprotokoll får inte ändras i efterhand, såvida inte uppenbara fel har upptäckts.
En sådan ändring ska så snart som möjligt meddelas båda lagen.
670.3.14 Skador och sjukdomar
En allvarligare personskada på en spelare ska noteras i matchprotokollet eller bifogas
som en bilaga.
670.3.15 Matchsekretariat
Arrangören ansvarar för att sekretariatet är bemannat på ett tillfredställande sätt.
670.3.16 Domare
Två domare ska användas men i undantagsfall (vid brist på domare el. dyl.) kan
matcherna genomföras med en domare.
Anvisningar för två domare på samma sida om spelplanen finns i Regler för beachvattenpolo.
670.3.17 Domartillsättning
Domare i SM i beach-vattenpolo tillsätts av SSF.
670.3.18 Utebliven domare
Om en kallad domare uteblir ska arrangören tillsammans med lagkaptenerna försöka
utse en annan domare. I första hand ska en utbildad domare utses. Om
lagkaptenerna har enats om en domare så går det inte att protestera mot valet av
domare i efterhand.
670.3.19 Uppträdande
Se kapitel 2, regel 233.
670.3.20 Domarnas klädsel
Domare i SM i beach-vattenpolo ska klä sig i kläder framtagna av SSF.
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670.3.21 Avgift för SM i beach-vattenpolo
Avgift för SM i beach-vattenpolo ska betalas till SSF i enlighet med de nivåer som
meddelats av SSF inför säsongen.
670.3.22 Antal spelare i ett lag
I turneringar så får en trupp innehålla maximalt 7 spelare.
Ett lag måste bestå av minst 4 spelare för att få starta en match.
670.3.23 Vattentemperatur
Följande regler för vattentemperatur gäller för beach-vattenpolo:
Över 16 °C

Matcherna spelas med full längd.

14 °C - 16 °C

Matcherna spelas 2 x 6 minuter.

Under 14 °C

Inga matcher spelas.

En kontrollmätning av temperaturen ska göras om något av lagen som ska spela
match begär det.
670.3.24 Våtdräkt
En målvakt i beach-vattenpolo får ha våtdräkt. För övriga spelare är våtdräkt inte
tillåtet.
670.3.25 Uppvärmt utrymme
Vid en vattentemperatur under 16 °C ska arrangören tillhandahålla ett uppvärmt
utrymme i närheten av spelplanen.
670.3.26 Tid mellan matcher
Vid en vattentemperatur under 16 °C ska minst 60 minuter passera mellan att ett lag
slutför en match till dess att samma lag påbörjar en ny match.
670.3.27 Väderstörningar
SSF eller Tävlingsledningen hos arrangör av en sanktionerad match eller tävling kan
när som helst besluta om att avbryta matcher vid dålig väderlek. Exempel på sådan
väderlek är om det råder åska.
670.3.28 Mästerskapstecken
Se kapitel 3, regel 309.
670.3.29 Automatisk avstängning för brutalt spel eller grovt osportsligt uppträdande
Om en spelare under en match blir utvisad för brutalt spel så ger det automatiskt
avstängning i en (1) match. Avstängningen ska avtjänas nästkommande match.
Om en spelare eller ledare under en match får rött kort för grovt osportsligt
uppträdande så ger det automatiskt avstängning i en (1) match. Avstängningen ska
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avtjänas nästkommande match. Om den automatiska avstängningen sker i säsongens
sista match så tas beslut om vidare påföljd av SSF.
Förseelser som bedöms som så grova att mer än en matchs avstängning skulle kunna
komma ifråga ska av matchdomarna rapporteras till ansvarig på SSF. Spelaren eller
ledaren stängs då automatiskt av i en (1) match (eller fler matcher i enlighet med
regel 670.3.30) och beslut om ytterligare påföljd tas av SSF.
Spelaren eller ledaren anses delgiven beslutet om den automatiska avstängningen
samtidigt som bestraffningen utdelas av matchdomaren.
670.3.30 Upprepade förseelser
Om en spelare eller ledare under samma säsong en andra gång begår en förseelse
som avses i regel 670.3.29, 1 st. eller regel 670.3.29, 2 st. så ger det automatiskt
avstängning i två matcher. Om förseelsen sker en tredje gång under samma säsong
så ger det automatiskt avstängning i tre matcher o.s.v.
670.3.31 Protestförfarande
Se kapitel 2, regel 229.
670.3.32 Tävlingskommitté för beach-vattenpolo (TK)
Vad som anges om TK i Tävlingsbestämmelser för vattenpolo, regel 660.8, gäller
även för beach-vattenpolo.
670.4

Revidering av tävlingsbestämmelserna

670.4.1 Ändring
SSF äger rätten att ändra i dessa tävlingsbestämmelser. En sådan ändring gäller
omedelbart från att beslut om ändringen är taget eller från den tidpunkt som
meddelas av SSF.
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