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                København d. 30-09-2014  

 
 

Invitation til elitecup X 
 

Danmarksturneringen 2014/2015 i undervandsrugby 
Lørdag den 13. september 2014 i København, Østerbro Svømmehal 

 
Denne cup er den første i en række enkeltstående cups, som danner grundlag for 

kvalifikationen til Danmarksmesterskaberne i undervandsrugby.  

Krav for deltagelse: Klubben og skal være medlem af Dansk Sportsdykker Forbund. 

Cuppen varer mellem syv og otte en halv time fra det tidspunkt den første kamp startes (alt 

efter antallet af deltagende hold). Der kan maksimalt deltage 8 hold i stævnet. 

 

Arrangør: PI 

Sted: Østerbro Svømmehal - Gunner Nu Hansens Plads 3 - 2100 Østerbro 

Adgang til svømmehal: kl. 9.00 

Første kamp starter: kl. 10.00 

Tilmelding kan udelukkende ske til: claude.larsen@gmail.com  

Sidste tilmeldingsfrist til cup nr. 1 er onsdag 3. september 2014 

Holdledermøde: kl. 9.30 i forhallen 

 

Lodtrækning foretages lørdag den 6. september 2014 og spilleplan fremsendes herefter. 

Dommere: Alle hold skal stille med fire dommere! Dommerpligter fordeles i henhold til 

spilleplan. 

Depositum på 1.000 kr. skal indbetales til UV-Rugby udvalget senest med tilmeldingsfristen på 

den indeværende cup. Se regler for depositum i retningslinjerne for Danmarksturneringen. 

Indbetalingen skal ske til følgende konto, Danske Bank Reg.nr: 1551 Konto 5533996. 

Mærk betalingen med klubnavn og cup X. 

 

Evt. Spørgsmål i forbindelse med depositum kan stilles til UV-Rugby udvalget. 

 

Vi gør venligt opmærksom på at invitationen til næste Elitecup skal udsendes senest d. XX-XX-XX  

af Klubnavn, jf. turneringsplanen. Husk evt. signaludstyret ved den næstkommende cup. 

Indsæt sted og dato for 

invitationens færdiggørelse 

Hvilken cup er det i inde-

værende sæson? Se kamp-

planen for DK-turneringen 

på forbundets side 

Husk regler vedr. lodtræk-

ning i retningslinjerne. Se 

her! 

eks. Punkt 1.17b 

Husk regler vedr. sidste 

tilmelding og udsendelse af 

spilleplan i retningslinjer-

ne. Se her! 

Punkt 1.4 

Punkt 1.5 

Punkt 1.16.b 

Punkt 1.4b 

 

Bemærk: kampplanen skal 

senest udsendes 4 dage 

inden cup, mens lodtræk-

ningen skal foregå 7 dage 

før. Dette giver et rum til 

udsendelse og tilretninger 

af programmet. 

Husk at notere vidnet fra 

lodtrækningen i kamppla-

nen jf. regel 1.17b 

 

Se kampplanen for DK-

turneringen på forbundets 

side, og udfyld dato og 

klubnavn for den næste 

cupansvarlige klub. 

Invitationen skal udsendes 

via forbundet, og skal 

lægges ud på den officielle 

uv-rugby side, på DSF 

web. 

Sidstnævnte sker ved at 

sende invitationen til den 

web-ansvarlige for uv-

rugby udvalget. 

Husk at kontrollere sæso-

nen… 
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