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København d. 03-10-2014 

 

 

Regel 1.13b, Champions Cup kvalifikation 

Regel 1.13b 

Regel 1.13b blev, sammen med en række andre regelændringer og præciseringer, besluttet på UV-rugby 

årsmøde afholdt i april 2014. 

UV-rugby årsmøde er det demokratiske forum hvor blandt andet regelændringer besluttes. Referat fra 

mødet kan findes på www.sportsdykker.dk under UV-rugby udvalgets side. 

Alle regelændringer besluttet på årsmødet gælder (naturligvis), beslutningsprocessen er foregået fuldt 

demokratisk, og der er ikke sneget nogen regelændringer ind ad bagdøren i ly af mørket. 

Se i øvrigt kommentar nedenfor. 

 

Kvalifikation til Champions Cup 

Regel 1.13b bestemmer at den samlede vinder af grundspillet i DM turneringen kvalificerer sig til 

Champions Cup i Berlin. 

Champions Cup er en privat arrangeret invitations cup. Arrangøren af Champions Cup kan på hvilket som 

helst tidspunkt ændre principper for hvem arrangør inviterer til Champions Cup. 

UV-rugby udvalget har derfor været i kontakt med Winfried Zühlke, arrangør af Champions Cup. 

Champions Cup arrangør har bekræftet at de respekterer regel 1.13b. Dermed vil den samlede vinder af 

grundspillet ved DM turneringen 2014-2015 kvalificere sig til Champions Cup 2015. 

 

UV-rugby DM status 

DIF har et minimums regelsæt for at et Danmarksmesterskab kan godkendes som DIF godkendt 

Mesterskab. 

Regelsættet kan læses her: www.dif.dk/~/media/om%20dif/pdf-filer/lovregulativ_vi.pdf  

DIF har bekræftet at Danmarksmesterskaber i undervandsrugby er 1 af 5 DIF godkendte mesterskaber 

under DSF: 

• Undervandsrugby 

• Finnesvømning: 200 m., 1500 m., 4 x 200 m. 

• Apparatsvømning 100 m.: damer, herrer 

• Længdedyk 50 m.: damer, herrer 

• Undervandsfotografering 
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Kommentarer 

I forbindelse med den livlige debat på Facebook om regel 1.13b har det været beskæmmende at 

konstatere at kun to stemmeberettigede klubber var mødt op til UV-rugby årsmøde afholdt i april 2014. 

Det er vigtigt at alle klubber aktivt deltager i de demokratiske processer, herunder beslutninger om 

regelændringer. Så få taget diskussionerne ude i klubberne, og mød op ved næste UV-rugby årsmøde i 

foråret 2015. 

 

På UV-rugby udvalgets vegne 

Anders Funch 

 

 


