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Termer:
a) UV-rugbyregler
b) Bestämmelserna
c) Kalender
d) Spelschema
e) Inbjudan
f) Matchprotokollet
g) Adresslistor
h) Mästerskap
i) Kommittén
j) Grenar
k) uvrugby@ssdf.se
l) Kontaktman
m) Lagansvarig
n) SSDF-medlemskap
o) Tävlingslicens
p) Klubb
q) Lag

CMAS Internationella UV-rugby Regler och SSDF:s Nationella undantag
SSDF:s UV-rugby Bestämmelser (detta dokument)
Årsplanering, under Kalender på hemsidan, utfärdad av UV-rugbykommittén
Match ordning, hemma/borta lag, datum och plats enligt www.uv-rugby.se
Arrangerande lags inbjudan till match(er) enligt kapitel 7
Dokument för en match med bl.a. spelare, händelser, resultat, datum och plats
UV-rugbykommitténs listor på kontaktpersoner enligt www.uv-rugby.se
Svenska, Nordiska, Europa, Världs, Olympiska Spel
UV-rugbykommittén
UV-rugbykommitténs grenar (herr, dam, ungdom, bredd, serie, domare)
e-Post adress till UV-rugbykommittén
Kontaktperson för lag enligt www.uv-rugby.se
Ledare för laget vid aktuell match (vanligtvis lagkaptenen)
Årligt medlemskap i Svenska Sportdykarförbundet
Lincens som dikterar en spelares lagtillhörighet
Samma betydelse som förening i SSDF
En konstilation av spelare som kan ändras från säsong till säsong, 1:a matchen
reglarar vilket lag spelaren tillhör

Bilagor:
1. Avgifter&böter
2. Serieanmälningsblankett
3. Seedningsblankett
4. Övergångsblankett
5. SM spelschema
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Omfattning
Följande Bestämmelser reglerar all, av SSDF arrangerad UV-rugby tävling så som: Mästerskap,
landskamp, internationell tävling, serie- och kvalspel för lag, kontaktmän och domare.
Alla arrangerade UV-rugby tävlingar av SSDF-ansluten klubb berörs av dessa Bestämmelser.
Kommittén äger och har rätt att ändra och revidera dessa Bestämmelser.
Cup arrangerad av SSDF ansluten klubb har ett generellt undantag från dessa Bestämmelser, men
de kan i tillämpliga delar användas efter beslut av arrangören.
Har någon lag grovt brutit mot Bestämmelsernas idé kan det felande laget anses ha lämnat W.O
(se även 3.4) eller diskvalificeras (se även 3.5) från vidare seriespel innevarande säsong.
Bestraffningsärenden omfattas inte av dessa Bestämmelser. Bestraffningsärenden hanteras av
SSDF:s Styrelse som äger bestraffningsrätten (SSDF:s stadgar 5 kap 4§). Bestraffningsärenden
hanteras enligt RF:s stadgar 14 kap. SSDF sköter även informationsspridningen.
Dopingärenden omfattas inte av dessa Bestämmelser. Information om Antidoping finns på RF:s
hemsida.
Om situationer uppstår som inte har förutsetts i dessa Bestämmelser, förbehåller sig Kommittén
möjligheten att vidtaga erforderliga åtgärder.
Ansökan om tävling
Lag får ej anordna tävling utan förbundets tillstånd. Ansökan om tävling skall skickas till
uvrugby@ssdf.se innan säsongsuppstart (senast maj). Ansökan efter detta datum kommer ej att
kunna få prioritering i Kalendern. Ansökan skall innehålla uppgift om dag för tävlingen,
åldersklass(er) (se kapitel 13) samt tävlingsledarens och Lagets namn.
Inbjudan och skriftväxling med utländsk klubb om deltagande i Mästerskap skall löpande
informeras till uvrugby@ssdf.se.
Som anmäld tävling räknas alla arrangemang som finns med i UV-rugbyns Kalender som fastställs
före säsongsstart och går att hitta på internet (www.uv-rugby.se).
Anmälan om deltagande i seriespel skall ske på speciellt avsedd blankett och vara insänd till
seriegrenledaren. Där finns också möjlighet att specificera speciella önskemål gällande spelfri helg
och helg för hemma omgång.
Lag som ej deltar i säsongens seriespel kommer att tillhöra lägsta divisionen i regionen / området
kommande säsong.
Hinder mot tävling
På den dag då tävling anordnas bör annan tävling i de åldersklasser och målgrupp som tävlingen
avser ej äga rum. Kommittén ansvarar för att detta uppfylls men har även rätt att göra avsteg från
detta.
För sjukdom gäller att ifall minst sju (7) av spelarna i en spelartrupp om 15 spelare har en sjukdom
vilket absolut hindrar matchens genomförande kan UV-rugbyns seriegren, efter rapport styrkt med
samtliga läkarintyg, avgöra om ett nytt seriedatum skall sättas upp. Rapport och läkarintyg från
laget skall vara SSDF:s kansli tillhanda senast en (1) vecka efter ordinarie matchdag. Så fort
kontaktman/laget vet att match ej kan genomföras skall serieansvarig och huvuddomaren för den
aktuella matchen omgående underrättas.
Seriegrenen avgör om Force Majeure föreligger.
Seriegrenen ska använda SMHI:s varningar (http://www.smhi.se/vadret/vadret-isverige/Varningar) som indikation på om Force Majeure föreligger. Vid Varning klass 1 föreligger
normalt ingen anledning till Forece Majeure, dock bör högre klass varningar normalt indikera att
Force Majeure föreligger.
För W.O beslutar Kommittén om lämplig bestraffning vid varje enskild W.O match.
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Lag som lämnar W.O skall betala W.O-bot till SSDF senast 10 dagar efter ordinarie speldag.
Seger genom W.O ger tre (3) poäng och 10-0 i målskillnad till det lag som kan fullfölja matchen.
Diskvalificerat lag spelar påföljande säsong i lägsta divisionen. Meddelande om vilken serie laget
kommer att spela i beslutas av seriegrenen efter att laget anmält sig till kommande säsong.
Spelare
Spelare i tävling skall ha kännedom om gällande UV-rugbyregler och Bestämmelser.
Lagets alla spelare vid dessa tävlingar ska inneha SSDF medlemskap för aktuellt år.
Utländsk medborgare som önskar delta i svenskt seriespel och SM under sitt ’första’ år i Sverige
ska ansöka om dispens hos Kommittén.
Till en tävling utses en trupp på max 15 spelare enligt UV-rugbyreglerna. Vid Mästerskap
räknas hela mästerskapet som en (1) tävling, vid seriespel räknas varje match som en (1) tävling.
Alla spelare skall ha en Tävlingslicens som dikterar vilket lag spelaren spelar för. Som
Tävlingslicens räknas Matchprotokollet från spelarens första match per säsong. Se även kapitel
9.2.1 om övergång.
SSDF eller Kommittén har rätt att utföra kontroll av SSDF-medlemskap och Tävlingslicens.
Lagansvarig
Lagansvarig bör säkerställa att lagets spelare känner till och uppfyller bestämmelserna i kapitel 4.
Lagansvarig ansvarar för att lagets Regelpärm är uppdaterad med de aktuella UVrugbyreglerna, Bestämmelserna, Kalendern, Spelschema, samt Adresslistor. Alla reviderade
blad går att hämta på www.uv-rugby.se.
Om felaktig adress är angiven i adresslistan för laget eller om adressen ändras under året, är
Lagansvarig skyldig att till seriegrenledaren, snarast anmäla den riktiga adressen. Detsamma
gäller uppgifter på kontaktmän.
Avgifter (se Avgifter&böter bilaga)
Mästerskapsavgifter beslutas av Kommittén inför varje mästerskap.
För SM och kval till Elitserien gäller samma W.O- och Protestavgift som för den spelade
Elitseriesäsongen.
Serieavgifterna beslutas inför varje säsong av Kommittén
Anmälningsavgift
Anmälningsavgiften fakturaras terminsvis (höst/vår) per serie.
Domaravgift (uppskattade domarkostnader per lag och serie)
Domaravgiften består av domararvode och reseersättning till samtliga av Kommittén utsedda
domare.
Merkostnadsbidrag
Merkostnadsbidrag i samband med uppskjuten match betalas av SSDF efter beslut av Kommittén.
Högst utbetalas det gällande merkostnadsbidraget, och detta sker endast vid Sjukdom (3.2) eller
Force Majeure (3.3).
W.O-bot (per serie) (se även 3.4)
Protestavgift (se även 11.1)
Kvallagsbot
Kvalande lag skall deltaga i den division som kvalet avser. Om laget efter kvalet ej vill deltaga i
den division som kvalet avser, kan bot krävas.
Serieavhoppsbot
För avhopp under pågående seriespel eller efter det att anmälningstiden för serien gått ut, kan bot
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Inbjudan till match
Match skall äga rum i Spelschemat föreskriven helg, vanligtvis lördag.
Lag som skall kvalspela eller delta i SM-slutspel måste ha genomfört spelet på angiven plats enligt
Spelschemat.
Som officiell kallelse till match räknas Spelschemat. Spelschemat innehåller informationen om i
vilken ordning matcherna ska spelas och vilka lag som är hemmalag respektive bortalag.
Inbjudan
Exakt tidpunkt för matchstart meddelas av arrangerande lag, i en Inbjudan, till Seriegrenledare,
deltagande lags Kontaktmän samt domarna två veckor före speldag och innehålla:
Speldag
Spelort/spelplats med adress och telefon till badhallen
Tidpunkt för insläpp och tillträde till bassäng
Tidpunkt för matchstart/er
Arrangerande lags kontaktperson med mobiltelefonnummer
Rutiner vid matcher
Första match i en serieomgång skall börja mellan 12.00 och 17.00.
Tillgång till bassäng skall vara 30 min före matchstart. Vila mellan två matcher, där ett av lagen
spelar båda matcherna, skall vara 30 minuter, om lagen ej överenskommer om annat och att
domarna godkänner kortare paus. Där matcher kan starta efter varandra skall domarna få 5
minuters paus.
Skyldighet vid uteblivet meddelande om match
Det åligger aktuellt lags Kontaktman, arrangerande lag och domare att om uppgift ej nått dem, 30
minuter innan matchstart enligt 7.3, ta reda på detta och på bästa sätt se till att spel kan genomförs
på utsatt tid. Om matchen ej kan spelas på utsatt tid och inga alternativ finns under omgången så
beslutar Seriegrenen om hur detta sak hanteras.
Uppskjutande av match
Matchen kan endast skjutas upp p.g.a. sjukdom (3.2) eller Force Majeure (3.3) eller under speciella
omständigheter beslutade efter kontakt med Seriegrenledare/ UV-rugbykommittéordförande.
Uppskjutande av match, nytt speldatum
Datum för uppskjuten match fastställs av Seriegrenen och meddelas enligt 7.2.
Sista dag för uppskjuten match
Uppskjuten match i serie som berörs av SM-slutspel eller kvalspel måste vara färdigspelad minst
sju (7) dagar före SM-slutspel eller kvalspel till högre eller lägre division.
Rapportering
Rapportering av resultat
Originalet till Matchprotokollet skall genom arrangerande lags försorg sändas till
seriegrenledaren. Matchprotokollet skall postas omedelbart efter matchomgången.
Resultatet skall också snarast efter matchomgången meddelas UV-rugbyns Seriegren (se
hemsidan).
Rapportering av matchstraff
Vid utdömt matchstraff skall rapport från huvuddomaren insändas till SSDF:s kansli senast tre (3)
dagar efter match datum.
Representationsbestämmelser
Lagtillhörighet
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Spelare får vid tävling representera endast ett lag. För Dam- och Juniorserier är andra
lagtillhörigheter tillåtna och detta regleras av Kommittén.
För lag som endast deltar i en serie ges en generell dispens för spelarna att spela för ett annat lag i
en annan division.
För spelare som önskar spela för ett annat lag i en annan division än lagets egna andralag ska
dispens sökas hos Seriegrenen. Dessa spelare får ej vara seedade.
Övergång inom samma lag
Övergång mellan A-, B-, C- lag inom samma lag.
Om laget deltar med mer än ett lag, skall respektive lag och spelare noggrannt redovisas i
Seedningsblanketten.
Seedade spelare
För lag med mer än ett lag ska nio (9) spelare seedas i A-laget och anmälas till Seriegrenen via
Seedningsblanketten. Dessa seedade spelare får delta i B -lag under följande förutsättningar. För
varje 2 oseedade spelare så får en seedad spelare delta (ex. 4 oseedade spelare så får 2 seedade
spelare delta, 6 oseedade spelare så får 3 seededade spelare delta, 8 oseedade spelare så får 4
seededade spelare delta.
För lag som har C-lag skall även nio (9) spelare seedas i B-laget och anmälas till Seriegrenen,
samma regel som ovan för användande av seedade spelare från B-lag gäller.
Kommitténs Seriegren godkänner seedningen. Bedömningen sker efter principen att utan de 9
seedade spelarnas närvaro skulle A-lagets slagkraft avsevärt påverkas.
Övergång mellan lag
Övergång är endast tillåten under sommar- och höstperioden.
Under sommarperioden (efter SM-slutspel eller att sista matchen i seriesystemet spelats klart till
den 1/9) behövs ingen anmälan om övergång göras.
Under höstperioden (1/9 till och med 31/12) skall en spelare som önskar representera ett nytt lag
göra en anmälan härom till SSDF:s kansli med kopia till Seriegrenen och moderlaget. Diariefört
datum från Kanslit gäller som datum för karenstiden.
Anmälan om övergång skall göras på speciellt avsedd blankett som finns att hämta på www.uvrugby.se.
Under vårperioden (1/1 till och med att SM-slutspelet eller den sista matchen i seriesystemet
spelats klart) är övergångar ej tillåtna.
Karenstid
Under sommarperioden gäller ingen karenstid.
Under höstperioden gäller en månads karenstid, från det att SSDF:s kansli mottagit anmälan.
Spelaren får representera moderlaget under karenstiden.
Undantag
Den som ej deltagit i någon tävlingsverksamhet inom UV-rugby innevarande säsong berörs ej av
kapitel 9.2 eller 9.3.

10.
Domare och utrustning (se även UV-rugbyreglerna)
10.1.
Behörig domare vid match
10.1.1. Match i Elitserien skall dömas av minst tre (3) behöriga domare, som skall vara neutrala och helst
närboende.
10.1.2. Match i Division 1 skall dömas av minst två (2) behöriga domare, som då helst är neutrala och
närboende.
10.1.3. Match i övriga serier skall dömas av minst en (1) behörig domare, som då helst är neutral och
närboende.
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Med behörig domare avses domare med domarlicens.
Med neutrala domare avses domare som ej spelar i aktuell serie.
Val av domare, tvist, ekonomi
Domare utses av domargrenen förutom vissa undantag av Kommittén för enskilda fall beslutade
undantag.
Domargrenen utser samtliga domare i Elitserien.
Ersättning till utsedd domare utgår enligt 6.2.2.
För domare ej utsedda av Kommittén ordnar och bekostar lagen själva för dessa domare.
Vid tvist om utsedda domare skall domargrenen ha avgörandet.
Ansvarig för spelplan
Kontaktman i arrangerande lag utsedd av seriegrenen skall ansvara för bassäng, erforderligt
spelmaterial, sekretariat, undervattenssignal med minst en knapp (tre i Elitserien) för uv-bruk samt
för att Matchprotokollen skrivs enligt anvisningar.
Matchboll
Arrangören ska tillhandahålla en boll. Övriga lag kan ta med en egen boll. Lagledarna kommer
överens om vilken boll man önskar som matchboll. Domarna godkänner matchbollen. Vid
avvikande uppfattning avgör huvuddomaren.
Lagens färger
Hemmalaget skall spela i enhetlig BLÅ färg.
Bortalaget skall spela i enhetlig VIT färg.
Domarutrustning
Vid Elitserie matcher skall det finnas dykapparater för en av vattendomarna och tillgång till
signalutrustning för land- och 2 vattendomare.
Domarersättning vid W.O.
Om en match i en serieomgång blir inställd (3.2 - 3.4) ska domararvode utgå för den matchen.
Om hela serieomgången blir inställd så att domaren slipper resa, utgår inget domararvode för
uteblivna matcher.
Kostnader som uppkommit på grund av sent besked om inställd omgång ersätts som tidigare (6.3).
Protest
Protestavgift
Protest skall ske skriftligen och åtföljas av protestavgift (se även 6.5).
Protestavgift för bifallen protest återbetalas.
Protestavgift för ej bifallen protest tillfaller Kommittén.
Protest avseende slutspel och kvalspel (se även 6.1.1)
Tävlingsjuryn
Protest vid slutspel och kvalspel behandlas på spelplatsen och avgörs av tävlingsjuryn.
Tävlingsjuryn utses på lagledarmötet före SM och består av Huvuddomaren, Tävlingsledaren samt
Ordförande för Kommittén eller annan utsedd person. Tävlingsjuryn skall vara UV-rugbykunniga.
Protest skall inlämnas senast 30 minuter efter avslutad match.
Protest i frågor, varom dessa Bestämmelser eller UV-rugbyreglerna ej ger besked, avgörs av
tävlingsjuryn innan prisutdelning äger rum.
Protest avseende seriespel
Protestkommittén
Protest avseende seriespel behandlas av protestkomittén som består av 5 ledamöter: Ordförande
för Kommittén, Styrelserepresentant från SSDF, Domargrenledare, Seriegrenledare och
Elitserieansvarig.
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11.3.2. Protest skall vara förbundets kansli tillhanda senast 3 dagar efter matchdatum.
11.3.3. Protest i frågor, varom dessa Bestämmelser eller UV-rugbyreglerna ej ger besked, avgörs av
protestkommittén.
11.4.
Protestöverklagande
Tävlingsjuryn och protestkommitténs beslut kan överklagas till förbundsstyrelsen.
11.5.
Protest mot anmäld tävlandes deltagande skall meddelas huvuddomaren som säkerhetsställer att
protesten införs i matchprotokollet för Kommitténs bedömning.
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13.
13.1.
13.2.

Upp- och nedflyttning
Elitserie / Div 1
Det sista laget (8:e) i Elitserien flyttas till division 1.
Om lag 8 i Elitserien gör sin första elitseriesäsong sedan senaste avancemanget från division 1
bereds detta, tillsammans med övriga kvalificerade lag, en plats i Kvalet.
Seriesegrarna i samtliga division 1 - serier skall tillsammans med 7:e laget i elitserien genom
kvalspel spela om två (2) platser till nästa säsongs elitserie.
Om något av de segrande Division 1 lagen tackar nej till kvalspel går förfrågan enbart vidare till
lag 2 i aktuell Division 1 serie.
Om lag 7 i Elitserien tackar nej till kvalspel erbjuds lag 8 denna plats.
Om inget division 1 lag tackar ja till spel i kvalet erbjuds lag 8 i Elitserien en plats. Detta även om
detta lag inte gör sin första säsong i Elitserien.
Om ett lag som är berättigat till spel i elitserien frånsäger sig denna plats går förfrågan i första
hand till lag nummer 8 i föregående års elitserie. I andra hand tillfrågas lag nummer tre från kvalet
därefter fyra osv.
Då kvallagen från de fyra Division 1 serierna framräknas strykes eventuella B-lag ur de slutliga
(färdigspelade) tabellerna. Detta dock under förutsättning att laget i fråga redan har ett lag
kvalificerat för kvalet eller nästföljande säsongs Elitserie.
Lag som deltager i Kvalet förbinder sig att vid ev. avancemang tacka ja till elitseriepel.
Kvalet bör om möjligt spelas under ett tillfälle och om möjligt under SM slutspelet. Seriegrenen
utser arrangörer till Kvalets serieomgångar.
Diskvalificerat lag
Ett lag som kvalificerar sig för Elitseriekval eller Elitserien men som inte fullföljer sitt åtagande att
spela är i och med detta diskvalificerat. Laget är därmed även förhindrat från att delta i Division 1
(se även 1.5). Laget måste betala serieavgiften för Elitserien till SSDF. Inget ersättningslag
kommer att erbjudas plats i Elitserien.
Division 1
Division 1 består av de lag som ej kvalificerat sig till Elitserien (t.ex lag som deltagit i
breddverksamheten, B-lag, lag 3 och 4 från Elitseriekvalet samt eventuella nya lag som
tillkommit).
Ett lag i varje serie
En spelare får bara spela för ett lag per serie. Om samma spelare spelar i en annan serie gäller
bestämmelserna om Lagtillhörighet (se 9.1).
Åldersklassindelning
Följande klassindelning för såväl damer som herrar gäller för nationella mästerskap.
Miniorer (klass M)
I klass M får person deltaga intill året då han/hon fyller 12 år.
Yngre juniorer (klass YJ)
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I klass YJ får person deltaga från året då han/hon fyller 12 år intill året han fyller 16 år och hon
fyller 18 år.
Äldre juniorer (klass ÄJ)
I klass ÄJ får person deltaga från året då han/hon fyller 14 år intill året han fyller 20 år och hon
fyller 25 år.
Seniorklass (klass S)
I klass S får person deltaga från året då han/hon fyller 15 år eller efter godkänande av målsman.
Till klass S räknas all verksamhet som inte är junior eller minior verksamhet.
Mästerskapstävlingar
Typ av mästerskap
Mästerskapstävling, gällande RF:s mästerskapstecken, får anordnas årligen för hela landet i form
av SM och ÄJSM.
Mästerskapstävling, gällande förbundets mästerskapstecken får anordnas årligen för hela landet i
form av SM, YJSM och ÄJSM.
Mästerskapstävlingar för SSDF UV-rugby:
SM senior
ÄJSM äldre junior YJSM yngre junior
*)
damer herrar
Damer herrar *)
Damer herrar *)
X
X
X
X
*)
I herrklass får även damer delta.
Kvalificering till internationella tävlingar
Uttagning av svenskt representationslag sker genom Kommittén.
För landslagsrepresentation krävs svenskt medborgarskap.
Senior SM slutspel - Spelschema
De fyra första lagen från Elitserien går vidare till SM-slutspel i form av play-off, där
spelordningen blir följande: Lag 1 möter lag 4 och lag 2 möter lag 3 i semifinal som spelas enligt
bilaga SM spelschema. Dessa semifinaler spelas i bäst av två matcher.
Segrarna i semifinalerna möts i finalmatcher. De förlorande lagen möter varandra i match om
brons. Även här gäller bäst av två matcher.
Båda matcherna under slutspelet får sluta oavgjort men om så sker eller om varsit lag vunnit varsin
match avgörs segraren genom sudden death och vid behov straffar direkt efter andra matchen.
Funktionärer
a) Tävlingsledare:
Om möjligt skall SM-slutspelet ha en oberoende UV-rugbykunnig tävlingsledare, som ej är knuten
till SM-verksamheten/spelet. Tävlingsledaren skriver en SM-rapport som skickas till
uvrugby@ssdf.se (innehållande resultaten och kortfattad information om SM:et som kan användas
i Sportdykaren) och i förekommande fall ansvarar för att Incidentrapport skrivs. Tävlingsledaren
utses av Elitserieansvarig som även ansvarar för att nämda rapport skrivs om ingen oberoende
tävlingsledare utses. Tävlinsledare utses av Kommittén.
b) Tävlingsläkare:
En av förbundet utsedd tävlingsläkare, som ej själv spelar, skall närvara under SM-slutspelet.
Tävlingsläkaren utser sin egen ersättare om förhinder föreligger.
Avgörande straffläggning
Det måste vara minst 10 minuter efter ordinarie speltids slut, inklusive förlängning, tills det att de
avgörande staffarna påbörjas.
Varje lagledare är ansvarig för hälsan hos spelare i sitt lag.
Domare skall avstänga spelare som varit avsvimmad från att fortsätta deltaga i straffläggningen.
Avsvimmad spelare får ej spela i kommande matcher utan att tävlingsläkaren gett klartecken.
Användande av video vid protest (se även 0)
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Vid SM-slutspel kan video användas efter det att protest lämnats in, angående missat mål och
enbart för att avgöra huruvida hela bollen varit nere i korgen eller ej. Omspel beviljas endast om
situationen bedöms vara match avgörande. Definitionen av ’matchavgörande’ avgörs av
tävlingsjuryn. Enbart av arrangören ordnad video får användas.
14.2.5. Spelare och ledare per lag
Lag får under SM slutspel representeras av 15 spelare och 2 ledare (17 RF plaketter delas ut till de
tre första lagen).
14.2.6. Övrigt
Oxy box skall finnas lätt tillgänglig.
15.
15.1.
15.2.
15.3.
15.3.1.
15.3.2.
15.3.3.
15.3.4.
15.3.5.
15.4.
15.5.
15.6.
15.7.
15.8.

Dispens för bassänger
Lag kan hos Kommittén ansöka om dispens för att arrangera seriespel i bassänger som inte
uppfyller samtliga internationella regelkrav.
Svenska mästerskap skall företrädelsevis spelas i bassänger som uppfyller de internationella
reglerna. I avsaknad av arrangör med godkänd bassäng kan undantag göras.
Dispensansökan sänds till SSDF kansli via post eller e-brev sportdykning@ssdf.se.
Av dispensansökan skall följande framgå;
Bassängens namn och geografiska placering.
Vilka avvikelser som dispensen avser.
Vilket lag som ansöker om dispensen.
Lagets kontaktperson
Vilken nivå i seriespelet som ansökan avser.
Dispens skall vara SSDF:s kansli tillhanda senast sex (6) veckor innan serieomgången.
Beslutade dispenser presenteras på SSDFs hemsida.
Beviljade dispenser gäller tills vidare för aktuell bassäng och nivå i seriespelet.
Kommittén är beslutsfattande för inkomna ansökningar. Kommittén förbehåller sig rätten att
ompröva fattade beslut.
Kommitténs beslut kan överklagas till förbundsstyrelsen.
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