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AFSNIT 1 - REGLER FOR STARTBERETTIGELSE, KLUBSKIFTE,
DELTAGELSE I ARRANGEMENTER I UDLANDET OG FORPLIGTIGELSER
I HENHOLD TIL FINA's DOPINGREGLEMENT
§ 1.
Et medlem kan dyrke de under Dansk Svømmeunion hørende discipliner (svømning, udspring, vandpolo, synkrosvømning og livredning) i forskellige foreninger.
Medlemmet kan kun være startberettiget for én forening i hver disciplin.
Hvis en person er medlem af flere foreninger, skal medlemmet skriftligt til foreningsbestyrelserne tilkendegive hvor han/hun ønsker at være startberettiget i
hvilke discipliner.
§ 2.
Et medlem kan frit skifte klub eller startberettigelse, hvis han/hun har været medlem/startberettiget i foreningen i mindst 3 måneder.
§ 3.
En udmeldelse/opgivelse af startberettigelse skal være skriftlig og skal ledsages
af en bekræftelse på udmeldelsen/opgivelse af startberettigelsen fra foreningen.
Foreningen er forpligtet til at give denne bekræftelse, med mindre medlemmet er i
kontingentrestance, og kravet mod medlemmet er opstået indenfor de sidste 12
måneder.
Bekræftelsen skal på forlangende forevises for den nye forening.
§ 4.
Hvis et medlem skifter klub eller startberettigelse uden at have været medlem eller startberettiget i den tidligere forening i mindst 3 måneder, kan medlemmet ikke
starte for den nye forening før der er gået 30 dage fra udmeldelsen/opgivelsen af
startberettigelsen.
Det samme gælder ved overflytning af startberettigelse fra foreninger i Grønland
og Færøerne.
Bestemmelsen gælder ikke, hvis en forening ophører eller ophører med en disciplin, i hvilken der skiftes startberettigelse.
Sektionerne kan i mesterskabsbestemmelser, turneringsregler m.v. fastsætte
specielle regler vedrørende deltagelse i mesterskaber og turneringer m.v. i forbindelse med klubskifte.

§ 5.
Færøske og grønlandske medlemmer kan deltage i DIF’s Danmarks Mesterskaber og i Dansk Svømmeunions Mesterskaber, hvis disse er medlem af en forening
under Dansk Svømmeunion.
Disse medlemmer kan noteres for danske rekorder.
Disse medlemmer kan, hvis de har bevaret deres medlemskab af en færøsk eller
grønlandsk forening, deltage i disse forbunds nationale mesterskaber.
Disse medlemmers deltagelse i landskampe og internationale stævner følger af
FINA’s GR 2.5 og GR 2.6 (“sportsligt statsborgerskab”).
§ 6.
Hvis der opstår tvivl om et medlems startberettigelse, eller hvis et medlem ikke
kan opnå starttilladelse fra sin tidligere forening, kan medlemmet søge Dansk
Svømmeunion om en afgørelse.
Dansk Svømmeunions bestyrelse træffer afgørelse i sagen efter at have indhentet
udtalelser fra medlemmet, medlemmets tidligere forening og medlemmets nuværende forening.
§ 7.
Dansk Svømmeunions sektionsledelser kan dispensere fra 30 dages reglen i § 4,
hvis medlemmet udtages til landskampe eller andre repræsentative opgaver.
Medlemmet skal i en sådan situation være medlem af en forening under Dansk
Svømmeunion.
Opnåede resultater er officielle, hvorfor også eventuelle nye rekorder anerkendes.
§ 8.
Et medlem der er omfattet af 30 dages reglen i § 4 kan ikke deltage i konkurrencer i den pågældende disciplin.
Sektionsledelsen for den pågældende disciplin kan tillade, at et medlem deltager i
bestemte konkurrencer, hvis disse konkurrencer danner grundlag for udtagelse til
bestemte arrangementer/landshold. Medlemmet kan dog kun deltage udenfor
konkurrencen.
§ 9.
En forening, der ønsker at lade en eller flere startberettigede deltage i konkurrencer i udlandet, skal indhente starttilladelse hos Dansk Svømmeunion. Ansøgning
om starttilladelse sendes til Dansk Svømmeunions kontor senest 14 dage før afrejsen.
Udtages en startberettiget til deltagelse i et stævne, en landskamp og lignende af
en af Dansk Svømmeunion sektioner, går dette arrangement forud for det pågældende klubarrangement, også selv om start- og udrejsetilladelse er givet før en
eventuel udtagelse.
Bestemmelserne gælder også for mastersarrangementer.

§ 10.
Hvis der på en forenings hold, der skal deltage i stævner i udlandet, findes deltagere, der er startberettigede i andre foreninger, skal der til ansøgningen om starttilladelse vedlægges en erklæring fra de andre foreninger om, at deres startberettigede medlemmer må deltage i stævnet i udlandet.
§ 11.
Senest 14 dage efter hjemkomsten fra deltagelse i stævne i udlandet, skal foreningen, der har arrangeret turen, indsende resultatliste fra stævnet til Dansk
Svømmeunion.
§ 12.
FINA’s ”Doping Control Rules” er gældende for alle aktive, trænere, læger, holdledere, klub- og forbundsrepræsentanter under Dansk Svømmeunion.
§ 13.
Alle aktive medlemmer under Unionen skal stille sig til rådighed for uanmeldt dopingkontrol foranlediget af FINA og/eller Team Danmarks Dopingkontroludvalg.
§ 14.
Svømmere på de til enhver tid gældende verdensranglister op til en placering som
nummer 50, er forpligtiget til gennem Dansk Svømmeunion at meddele FINA deres opholdssted på en særlig ”FINA Location Form”.
§ 15.
Alle omkostninger, som FINA måtte kræve af Dansk Svømmeunion i forbindelse
med en dopingsag, er det pågældende medlems forening ansvarlig for over for
Dansk Svømmeunion.
§ 16.
Overtrædelse af disse regler behandles efter Dansk Svømmeunions vedtægter §
9.

Vedtaget af bestyrelsen den 6. marts 1996, og efterfølgende revideret den 22. juni
1999 og 18. august 2000.

AFSNIT 2 - REKLAMEREGULATIV
1.
Alle reklamerettigheder i forbindelse med Dansk Svømmeunion-arrangementer tilhører Dansk Svømmeunion.
2.
I forbindelse med indgåelse af kontrakt med lokalarrangør kan dele af reklamerettighederne overdrages til lokalarrangøren. De overdragne rettigheder skal specificeres i kontrakten.
3.
Når en lokalarrangør ansøger om et arrangement, skal oplyses om antal, omfang
og placering af de i badet værende faste reklamer.
Ligeledes skal oplyses om regler, som badets ejer har opstillet for reklamer i badet.
4.
Reklamer, der ikke er godkendt af Dansk Svømmeunion ved indgåelsen af arrangementskontrakten, skal tildækkes under arrangementet.
5.
Reklamer der omfatter politik, religion, slogans, alkohol og tobak, kan ikke godkendes.
6.
Ved udtagelse til repræsentative hold må aktive, trænere og ledere - såfremt anden aftale ikke er indgået parterne imellem - kun reklamere for Dansk Svømmeunions sponsorer. Enhver person som ikke ønsker at reklamere, skal være fritaget
for dette. Dansk Svømmeunion kan ikke påtage sig, at stille reklamefrit udstyr til
rådighed.
7.
Sponsoraftaler m.v. oprettet i klubregi eller privat, er Dansk Svømmeunion uvedkommende.
Aftaler skal dog overholde LEN’s eller FINA’s regler ved deltagelse i stævner i udlandet.
Vedtaget af bestyrelsen den 6. marts 1996.

AFSNIT 3 - REGLER FOR UDLÆNDINGES START
Danmarks Idræts-Forbund har vedtaget nedenstående generelle regler for start i
Danske Mesterskaber, hvor der konkurreres om DIF’s Mesterskabsplaquetter.
Deltagelse i konkurrencer om individuelle og hold-danmarksmesterskaber står bortset fra de i Danmarks Idræts-Forbunds love, Reglement 1, § 7, omhandlede
udelukkelsestilfælde - åben for:
1.

Medlemmer af foreninger under vedkommende specialforbund i henhold
til de af specialUnionen fastsatte bestemmelser.

2.

Medlemmer af foreninger under de øvrige specialforbund i henhold til det
arrangerende specialforbunds bestemmelser.

For at Danmarks Idræts-Forbunds danmarksmesterskaber kan afholdes, kræves,
at der i individuelle mesterskaber er mindst fem deltagere og i holdmesterskaber
mindst tre hold. Det enkelte specialforbund kan dog dispensere fra nævnte, dog
ikke mere end to på hinanden følgende år.
Dispensation kan herudover gives af Danmarks Idræts-Forbunds bestyrelse.
I omtalen af et anerkendt Danmarksmesterskab skal formuleringen “Danmarks
Idræts-Forbunds Danmarksmesterskab” indgå. Formuleringen må ikke anvendes i
forbindelse med forbundsmesterskaber.
Medlemmer af sideordnede udenlandske specialforbund kan – efter det arrangerende specialforbunds bestemmelser – deltage i konkurrencer om individuelle
mesterskaber eller som hold i holdmesterskaber, dog uden at titlen ”danmarksmester” eller Danmarks Idræts-Forbunds mesterskabsmedalje kan tildeles dem.

DIF/DANSK SVØMMEUNION’s DANSKE MESTERSKABER
SAMT DANSK SVØMMEUNION’s EGNE MESTERSKABER.
Ud fra DIF’s generelle grundregler har Dansk Svømmeunion ansøgt DIF og fået
godkendelse af, at der i de af Dansk Svømmeunion udskrevne og af DIF godkendte DANMARKSMESTERSKABER samt Dansk Svømmeunions egne mesterskaber, individuelt og for hold (herunder DM-H), kan deltage:
A.

danske statsborgere, der er startberettiget for en forening under Dansk
Svømmeunion.

B.

EU-borgere, andre statsborgere og statsløse personer, der
1) har haft mindst 30 dages fast bopæl i Danmark.
2) har været medlem af ansøgende forening i mindst 30 dage.

BEMÆRK:
ikke-danske statsborgere og statsløse personer skal, for at opnå tilladelse til start i
DM-konkurrencer, indsende ansøgning derom til Dansk Svømmeunion senest 1
måned før første start. Dette gælder også, selv om man tidligere har været startberettiget for en dansk forening.
Se i øvrigt særlige bestemmelser (efterfølgende side) for startberettigelse i Norden (forventes vedtaget i foråret og efterfølgende gældende fra den 1. juli 2001).
***********************************************

Vedtaget af bestyrelsen den 6. marts 1996, og efterfølgende revideret den 18.
august 2000.

STARTBERETTIGELSE I NORDEN
A.
1.
2.
3.
4.

B.
1.

C.
1.
2.

Repræsentation i et andet nordisk land
For at kunne repræsentere en klub i et andet nordisk land, skal man have
været bosiddende i det pågældende land i minimum 30 dage.
Den klub, som modtager et medlem fra et andet nordisk land, skal anmelde
det til sit nationale forbund. Medlemmet er startberettiget 30 dage efter at
anmeldelsen er indgået, regnet fra poststemplets dato.
Inden for samme svømmeidræt kan et medlem kun repræsentere én klub ad
gangen i et af de nordiske lande.
I løbet af et kalenderår kan et medlem skifte klub to gange, men kan maksimalt repræsentere to klubber i perioden.
Repræsentation for hjemlandets forbund
Repræsentation for hjemlandets forbund (landshold) skal ikke påvirke retten
til at repræsentere en anden klub i et andet nordisk land.
Deltagelse i nationale mesterskaber
Et medlem skal altid have ret til at deltage i hjemlandets mesterskaber.
Til nationale mesterskaber kan man ikke repræsentere en forening fra et andet nordisk land.
Ved deltagelse i nationale mesterskaber i et andet nordisk land (bosætningslandet) skal derfor foreligge tilladelse fra bosætningslandet og gældende karantænebestemmelser skal overholdes.

Information mellem forbundene
1.

Når et forbund modtager en anmeldelse om flytning af startberettigelse fra et
andet nordisk land, skal hjemlandets forbund informeres om tidspunktet for,
hvornår startberettigelsen træder i kraft.

Vedtaget af bestyrelsen den 28. maj 2001.

AFSNIT 4 - RETTIGHEDSBESTEMMELSER OG
OVERDRAGELSESERKLÆRING
Dansk Svømmeunion besidder samtlige lyd- og billedrettigheder til ethvert arrangement afviklet i regi af Dansk Svømmeunion, SRØ, SRV og medlemsklubberne
som lokalarrangør i regi af Dansk Svømmeunion, og som afvikles i henhold til
Unionens vedtægter, love og turneringsbestemmelser.
Rettighederne omfatter enhver formidling af lyd og billeder fra arrangementerne til
offentligheden i et hvilket som helst nuværende eller i fremtiden udviklet medie eller format, hvad enten formidlingen af lyd og billeder sker igennem analog eller digital teknik eller igennem ”live” eller ”on-demand” transmission.
Udnyttelsesrettighederne omfatter således – men er ikke begrænset til – radio- og
TV-transmission, videooptagelse og distribution, transmission via internet eller intranet, mobiltelefoni eller et hvilket som helst andet elektronisk medie, som måtte
kunne formidle lyd og billeder fra Dansk Svømmeunions arrangementer til offentligheden.

Vedtaget af bestyrelsen den 28. november 2000

