Poloutskottets mötesanteckningar från den 8 april 2019
AKTUELLA HÄNDERLSER:
Gorans ”röda kort” i matchen mellan LSF-SVA lördagen den 6 april i Linköping.
Under USM-A matchen mellan LSF-SVA den 6 april tilldelades SVA:s coach Goran Marovic rött kort
under matchen. Han blev hänvisa att sätta sig högts upp på läktaren eller lämna simhallen om han
inte kunde hålla tyst och sluta coacha laget. Goran ignorerade domarens tillsägelse och fortsatte
coacha sitt lag från läktaren. Domaren Erik Andersson kände sig hotad och valde att avbryta
matchen. Domarkommittén yrkar på ett längre straff än 1 match för Goran p g a hans beteende.
Ärenden kommer tillskjutas Ansvarsnämnden för vidare beslut om strafflängd. Innan allt underlag
skickas till Ansvarsnämnden skall SVA få möjlighet att yttra sig i sin syn på händelsen.
POOLKAMP & POLOCUPER:
För att få bättre kontinuitet i Poolkamp & Polocuper har Bengt Sehlmark tagit på sig att stämma av
med klubbarna i landet när varje klubb kan stå som arrangör för Poolkamp eller Polocup (eller både
och) under året. Målsättningen är att få ett kontinuerligt flöde på dessa med en intervall på ca 6-8
veckor emellan. Krockar skall undvikas för att inte ”kannibalisera” på varandras chanser att lyckas få
ihop tillräckligt med lag för att kunna genomföra en turnering.
Spelare i Poolkamper/Polocuper:
Vid några tillfällen då Poolkampsturneringar och polocuper spelats har ”överåriga” deltagare funnits med i
några lag. För att säkerställa att inte spelare med för hög ålder deltar (vilket kan påverka säkerhet för
yngre spelare samt säkerställer spelarnas utveckling) skall åldersgränser respekteras. För lag som
därmed saknar spelare (när inga överåriga får delta) och riskerar att inte kunna delta p g a för få
spelare, skall arrangörsförening se vilka möjligheter som finns för dessa lag att låna spelare av andra
lag för att få ihop lag. Likaså skall de överåriga spelarna som inte har något lag i sin egen ålder i
hemmaklubben få möjlighet att spela turnering med annan förening som har lag i rätt ålder.
UTBILDNING AV FUNKTIONÄRER:
För att säkerställa att föreningens funktionärer vet vad som ingår i funktionärsrollen på en match
kommer Neptun att hålla en Funktionärshelg där man utbildar funktionärer. Detta kan vara något för
andra föreningar att ta efter.
PLANERING AV KOMMANDE SÄSONG:
Ungdomsserier:
Säsongen 2018-2019 har för många ungdomsspelare varit väldigt intensiv med matcher i stort sett varje
helg. För att få lite mer lediga helger för spelarna samt ge utrymme för exempelvis utbildningar
(tränare, domare, funktionärer) skall serierna försöka planeras i ”kluster” med flera matcher samma
helg. I den mån föreningar kan boka ett antal tider för match skall matcherna placeras i omgångar där
exempelvis 3 lag möter varandra. På så sätt hoppas vi att några helger frigörs för spelarna att ägna sig
åt andra aktiviteter samt för ledare/spelare exempelvis få chansen att utbilda sig (tränar/domar utb).
En viktig lärdom från årets säsong är att serieplanerna behöver få sitt upplägg bekräftat från varje
klubb så att serieplaneringen går att genomföra som planerat. Få bekräftelse på att föreningarna
godtar matchdatum enligt det förslag som serieplanerna föreslagit.

Prio-ordning av serieplanering:
För att säkerställa att serier blir prioriterade i rätt ordning har vi kommit fram till följande prioriterings
ordning av serierna: Först planeras samtliga seniorserier (dam/herr, Elitserie/Allsvenskan och
därefter ungdomsserier (inkl. Poolkamp & Polocuper). När dessa är spikade får övriga serier som
exempelvis Nordisk Liga och eventuell landslagssamling stå på tu.
Upplägg för USM-B serierna behöver fastställas:
Det skiljer en del i utveckling mellan de lag som hunnit längst och lagen som ligger något efter i sin
utvecklingskurva. För att undvika alltför ojämna matcher behöver vi besluta ifall serien skall spelas i
en första och andra division, alternativt ha en geografiskt fördelad singelserie först där de 2-3 bästa
placerade lagen i dessa serier sedan bilder en ny serie som spelas i dubbelomgång. Resterande lag
under de 2-3 bästa i de geografiskt fördelade serierna gör sedan det samma. På så sätt skapar vi
serier där lag på samma utvecklingsnivå hamnar i samma serie. Poloutskottet kommer med ett
förslag som presenteras på USM-A slutspelet i Linköping 25-26 maj.
Enkät från SSF
För att få bättre koll på hur statusen är hos föreningarna gällande ett antal frågor tänker vi oss att
göra en enkät som samtliga föreningar får svara på. Bland annat vill vi få en bild av hur många spelare
som bara tränar och inte deltar i matchspel. Utöver det vill vi bilda oss en uppfattning om hur
klubbarnas ”nyrekrytering” av spelare går. Tappar man antalet aktiva eller ökar man antalet. Under
året samt de senaste 2-3 åren. Enkäten skickas ut preliminärt innan sommaren alternativt innan
Pololedarkonferensen i höst.
Rutiner för överklagan av beslut (protester med mera)
Vi behöver finna en tydlig struktur för hur protestförfarandet skall gå till inom vattenpolon. Dels hur
själva ”tågordningen” skall vara samt om speciella blanketter skall användas. Förslag skall vara klara
att presentera till Pololedarkonferensen i höst.
Införande av nya poloregler:
I samband med att USM-A slutspelet spelas i Linköping 25-26 maj planerar vi att informera lag och
domare som är på plats om vilka regeländringar som kommer införas till säsong 2019-2020.
KVALSPEL TILL ELITSERIEN:
Om två skånelag kvalificerar sig för att spela kvalmatch till Elitserien skall dem inte behöva åka till
Stockholm för att göra det. Istället kan matcherna (2 matcher, en hemma & en borta) spelas i Skåne.
Laget som placerat sig bäst i Superallsvenskan börjar borta, vid varsin seger för lagen i matcherna är
det laget med bäst målskillnad (från dessa kvalmatcher) som vinner. Är det lika även där blir det
straffavgörande efter andra matchen.
Nästa möte fysiska Poloutskottsmöte:
Nästa möte för Poloutskottet kommer ske i samband med USM-A slutspelet i Linköping den 25 maj.
Vid pennan,
Stefan Keisu, Verksamhetsutvecklare vattenpolo

