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Svensk Simidrott i samarbete med

Tävlingsbestämmelser för vattenpolo
660.2.6 Lån av spelare
Nuvarande lydelse
Om en förening inte har representation i en
specifik serie så får en förening med
representation i den specifika serien låna in
spelare till det laget från dessa föreningar.
Ett låneavtal ska då skrivas och
godkännande måste inhämtas från båda
föreningarna. Ett undantag från denna
bestämmelse gäller lån av spelare mellan
Elitserien och Allsvenskan.

Ny lydelse
Om en förening inte har representation i en
specifik serie så får en förening med
representation i den specifika serien låna in
spelare till det laget från dessa föreningar.
Ett låneavtal ska då skrivas och
godkännande måste inhämtas från båda
föreningarna. Elitserien och Allsvenskan är
att anse som samma serie och låneregeln är
därmed inte tillämplig mellan två
föreningar i dessa serier.

Ett låneavtal ska anmälas till SSF via
SSF:s låneblankett samt godkännas av SSF
innan representation för den nya
föreningen får ske. Den inlånande
föreningen måste få en bekräftelse från
SSF på att anmälan om låneavtal godkänts
innan spelaren är spelklar. Efter
godkännande av SSF är spelaren
omedelbart spelklar för den inlånande
föreningen.

Ett låneavtal ska anmälas till SSF via
SSF:s låneblankett samt godkännas av SSF
innan representation för den nya
föreningen får ske. Den inlånande
föreningen måste få en bekräftelse från
SSF på att anmälan om låneavtal godkänts
innan spelaren är spelklar. Efter
godkännande av SSF är spelaren
omedelbart spelklar för den inlånande
föreningen.

Ett lag får maximalt innehålla fyra
inlånade spelare från andra föreningar.

Ett lag får maximalt innehålla fyra
inlånade spelare från andra föreningar.

Ett låneavtal får gälla som längst till slutet
av innevarande säsong.

Ett låneavtal får gälla som längst till slutet
av innevarande säsong.

Ett lån av spelare enligt denna paragraf
omfattas av ”tremånadersregeln” i kapitel 2
regel 206.

Ett lån av spelare enligt denna paragraf
omfattas av ”tremånadersregeln” i kapitel 2
regel 206.

En utlåning enligt denna bestämmelse
medför att en spelare kan representera mer
än en förening i vattenpolo.

En utlåning enligt denna bestämmelse
medför att en spelare kan representera mer
än en förening i vattenpolo.

660.3.6 Finalspel
Nuvarande lydelse
Ettan i Final four och vinnaren i
semifinalen möts i en (1) finalmatch.

Ny lydelse
Ettan i Final four och vinnaren i
semifinalen möts i en (1) finalmatch.

Om det är färre än tre lag i Elitserien och
inga semifinaler kan spelas så möts ettan
och tvåan i Elitserien i en (1) finalmatch.

Om det är färre än tre lag i Elitserien och
inga semifinaler kan spelas så möts ettan
och tvåan i Elitserien i en (1) finalmatch.

Arrangör för finalspelet är SSF. Till SMfinalerna ska en tävlingsledning utses som
har befogenhet att fatta omedelbara beslut
vid protester i Tävlingskommittén för
vattenpolos räkning.

Arrangör för finalspelet är SSF.

660.3.36 Gradering av domare
Nuvarande lydelse
Domare inom svensk vattenpolo graderas
in i följande nivåer:

Ny lydelse
Regeln utgår

A-domare
Domare som får döma matcher i
seniorserier.
B-domare
Domare som får döma matcher i slutspel i
ungdomsserier samt i matcher i
seniorserier tillsammans med en ”Adomare”.
C-domare
Domare som får döma matcher i
grundserien för ungdomar samt i slutspel
för ungdomar tillsammans med en ”Bdomare”.
Domarna graderas av Domarkommittén.
I en SM-final ska matchen/matcherna
dömas av två A-domare.
I och med att regel 660.3.36 utgår så omnumreras reglerna 660.3.37 – 660.3.45 och får
nummer 660.3.36 – 660.3.44.

660.7.1 Instanser
Nuvarande lydelse
Frågor rörande tolkning av dessa
tävlingsbestämmelser handläggs av
Tävlingskommittén för vattenpolon som
kan hänskjuta ärendet till SSF:s
Regelkommitté.

Ny lydelse
Regeln utgår

Regel 660.7.2 får därmed ny numrering 660.7.1
En helt ny regel införs med numrering 660.8. Den tidigare regeln numrerad 660.8
omnumreras till 660.9.
660.8

Tävlingskommitté för vattenpolo (TK)

660.8.1 TK:s uppgifter
TK har följande uppgifter:
1. Följa simidrottens regeltillämpning och till RK föreslå förändringar i de nationella
tävlingsbestämmelserna.
2. Åt RK bevaka förändringar i simidrottens internationella bestämmelser.
3. Besluta om dispens från tävlingsregler och tävlingsbestämmelser i kapitel 6. Dispens
kan inte meddelas angående bestämmelser som hänvisar till kapitlen 1-3 eller
behandlas i dessa kapitel.
660.8.2 Sammansättning
TK ska vara sammansatt av ordförande och två ledamöter. Ordförande ska utses av ansvarig
för vattenpolo på SSF och ordförande utser övriga ledamöter.
660.8.3 Kallelse
TK sammanträder på kallelse av ordförande efter dennes bestämmande eller då någon av
ledamöterna begär det. Om ordförande finner det lämpligt kan ärende avgöras genom skriftlig
omröstning eller vid telefonsammanträde.
660.8.4 Beslutsmässighet
Beslut från TK ska meddelas skriftligen och sändas till de som berörs av beslutet. Ett beslut
från TK kan inte överklagas.
Vid lika röstetal i ett dispensärende gäller den mening som ordförande företräder.
Beslutade dispenser ska snarast publiceras på SSF:s hemsida under rubriken vattenpolo.

Tävlingsbestämmelser för beach-vattenpolo
670.3.17 Domartillsättning
Nuvarande lydelse
Domare i SM i Beach-vattenpolo tillsätts
av SSF. I en SM-final ska matchen/
matcherna dömas av A-domare.

Ny lydelse
Domare i SM i beach-vattenpolo tillsätts
av SSF.

660.3.30 Upprepade förseelser
Nuvarande lydelse
660.3.30 Upprepade förseelser
Om en spelare eller ledare under samma
säsong en andra gång begår en förseelse
som avses i bestämmelse 660.6.1, 1 st.
eller bestämmelse 660.6.1, 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.

Ny lydelse
670.3.30 Upprepade förseelser
Om en spelare eller ledare under samma
säsong en andra gång begår en förseelse
som avses i bestämmelse 670.3.29, 1 st.
eller bestämmelse 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.

Den tidigare numrerade regeln 670.3.30 omnumreras till 670.3.31.
En helt ny regel införs:
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.

