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Sektion A. Regulativer for DM og andre konkurrenceformer

A.1

Officielle danmarksmesterskaber
A.1.1

Dansk Døve-Idrætsforbund arrangerer hvert år officielle danmarksmesterskaber
for døve (i det følgende nævnt DM) i de idrætsgrene, der dyrkes indenfor
forbundet.

A.1.2

Hovedbestyrelsen kan efter bedste vurdering igangsætte DM efter opstart af ny
sportsgren.

A.1.3

Mesterskaberne kan efter udvalgenes bestemmelse omfatte junior-, ungdoms-,
senior og veteranklasser, hvor medaljetagere modtager forbundets
mesterskabsmedaljer. Se i øvrigt regulativ A 10.2 for yderligere informationer.

A.1.4

Et DM i de enkelte idrætsgrene og discipliner afholdes dog kun, hvis der
anmeldes mindst 3 deltagere, i holdidrætter endvidere hold fra mindst 2
forskellige klubber.
Holdidrætter defineres som flg. indenfor DDI for tiden:
- stafethold i atletik og orientering
- holdturnering i badminton og bordtennis
- holdkonkurrencer i bowling, fodbold, håndbold, skydning og volleyball
- holdkap i svømning

A.1.5

I undtagelsestilfælde kan der efter ansøgning til DDI oprettes kombinerede hold
uanset antal klubber i alle idrætsgrene for hold. Der ansøges for en sæson ad
gangen.
Inden for bowling er det tilladt at have kombinerede hold uden ansøgning ifølge
Dansk Bowling Forbunds love.

A.1.6

A.2

Det påhviler idrætsudvalgene at overvåge, at DM afvikles efter de til enhver tid
gældende regulativer for de respektive specialforbund under DIF eller andet
ligestillet specialforbunds idrætsgren. Nærværende regulativ er dog gældende på
punkter, hvor det skulle stride mod disse.

Procedurer vedrørende officielle danmarksmesterskaber
A.2.1

DM-planen aftales som regel på klubseminarer for 3-4 år frem og kan ses i
sportskalenderen på www.deafsport.dk. Denne procedure betragtes som en
standardudgave og kan altid specificeres efter behov hos enkelte idrætsgrene.

A.2.2

DDI i samarbejde med arrangørklubben:
4-5 måneder før DM:
Opgave: Planlægning, møde og anskaffelse af baner.
Ansvar: Arrangørklubben og DDI's idrætsudvalg.
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Opgave: Budget udarbejdes inkl. udgift til DM-medaljer og 10 %
administrationsgebyr og udvalgsmøder i løbet af året.
Ansvar: Skal godkendes af DDI's idrætsudvalg og/eller af DDI's HB eller FU.
3 måneder før DM:
Opgave: Indbydelse udsendes til klubber, DDI's idrætsudvalg og sekretariat
(datoer og steder iflg. klubseminaret).
Ansvar: Arrangørklubben.
3-4 uger før DM:
Opgave: Fristudløb for tilmelding og startgebyrbetaling.
Ansvar: Arrangørklubben.
Opgave: Møde for program, turneringsregler, dommere, frivillige, materialer,
licenskontrol m.v.
Ansvar: Arrangørklubben og DDI's idrætsudvalg.
Opgave: Medaljer bestilles hos DDI's sekretariat.
Ansvar: DDI's idrætsudvalg.
2 uger før DM:
Opgave: Program og regler m.m. udsendes til tilmeldte klubber, DDI's
idrætsudvalg, sekretariat og presse.
Ansvar: Arrangørklubben.
1-2 timer før DM:
Opgave: Kontrol af faciliteter, programopslag, info til presse m.m., materialer og
DDI-kontrollant.
Ansvar: Arrangørklubben.
Under DM:
Opgave: Turneringsledelse.
Ansvar: Arrangørklubben med DDI's idrætsudvalg (jury/kontrollant).
Opgave: Åbningsceremoni (kun ved 1. runde og 1. kamp i turnering)
Ansvar: Repræsentant fra DDI's HB/idrætsleder efter aftale.
Opgave: Afslutningsceremoni med medaljeoverrækkelse.
Ansvar: Repræsentant fra DDI's HB/idrætsleder efter aftale.
Opgave: Økonomi vedr. diverse salg og entre.
Ansvar: Arrangørklubben.
Efter DM:
Opgave: Resultatformidling til presse med flere og sekretariat (TTV og
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hjemmesiden).
Ansvar: Arrangørklubben og DDI's idrætsudvalg.
Opgave: Rapport og fotos/manus til blad. Afvikling og oprydning.
Ansvar: Arrangørklubben.
Opgave: Regnskab (fodbold, håndbold og volleyball)
Ansvar: DDI.
Opgave: Regnskab (resterende idrætsgrene)
Ansvar: Arrangørklubben opkræver.
Opgave: Startgebyr (fodbold, håndbold og volleyball)
Ansvar: Klubber sender til DDI.
Opgave: Startgebyr (resterende idrætsgrene)
Ansvar: Arrangørklubben opkræver.
Korrespondance af væsentlig karakter (f.eks. udvalgsmøde, udtagelse, protester)
sendes i kopi til sekretariatet. I øvrigt henvises til andre regulativer.
A.3

A.4

Arrangør
A.3.1

Klubberne varetager DM-arrangementerne i samarbejde med det pågældende
idrætsudvalg. Forbundet kan dog alene stå som arrangør, hvor forholdende gør det
påkrævet.

A.3.2

Klubberne påtager sig alt økonomisk ansvar omkring DM-arrangementet, de har
påtaget sig som vært for, undtagen i fodbold, håndbold og volleyball, som DDI
har ansvaret for.

Startret
A.4.1

I officielle DM og andre officielle konkurrencer må klubberne kun deltage med
døve idrætsfolk, der er anmeldt til forbundet i henhold til forbundets love § 3.2.3.
For at deltage i DM og andre konkurrencer for døve skal man være licenstager i
en A-klub.

A.4.2

For at få startret ved officielle DM og internationale sanktionerede stævner skal
DEAFLYMPICS (ICSD) regler om høregrænser og ikke anvendelse af
høreapparat/CI til enhver tid opfyldes.

A.4.3

Dispensation fra audiogram om at høre lidt for godt ved grænsen på 55 dB kan
søges. Godkendt dispensation udfærdiget af HB er dog kun gældende ved
officielle nationale stævner og DM for døve.

A.4.4

Overtrædelse ved brug af høreapparat/CI medfører straf som følger:
Individuelle konkurrencer:
Hvis en deltager opdages med høreapparat/CI under en konkurrence skal
meddelelsen ske fra en klub/holdleder eller træner til stævneledelsen/dommeren
straks efter hændelsen. Vedkommende skal straks tages ud af konkurrencen, hvis
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resultat diskvalificeres. Vedkommende kan deltage i en anden tilmeldt disciplin. I
stafethold diskvalificeres dog hele holdet, hvor vedkommende deltog.
Holdkonkurrencer undtagen fodbold og bowling:
Hvis en deltager opdages med et høreapparat/CI under en holdkonkurrence, skal
meddelelsen ske fra klub/holdleder/træner til stævneledelsen/dommeren straks
efter hændelsen. Vedkommende diskvalificeres for resten af kampen og får en
kamps karantæne. En reserve, undtagen i fodbold og bowling, kan straks træde ind
i stedet for. Holdet kan fortsætte uanset hændelsen med tabte points i den
pågældende kamp.
Specielle forhold omkring fodbold:
Hvis en deltager opdages med et høreapparat/CI under en holdkonkurrence, skal
det ses af selve dommeren/linievogteren .
Spilleren tilkendes straks det røde kort og udvises fra kampen, og kampen
fortsættes derefter. Turneringsudvalget tilkender spilleren en tidsbestemt
karantæne.
Specielle forhold omkring bowling:
Hvis en deltager opdages med et høreapparat/CI under en holdkonkurrence, skal
meddelelsen ske fra klub/holdleder/træner til stævneledelsen/dommeren straks
efter hændelsen. Vedkommende diskvalificeres for resten af kampen og får en
kamps karantæne. Holdet kan fortsætte uden at medregne den diskvalificeredes
optjente points i den pågældende kamp.
Ved gentagne tilfælde af brug af høreapparat/CI medfører diskvalifikation og
rapport til forbundet, der træffer afgørelse om karantæne for en periode.
A.4.5

Deltagere, der måtte ligge på grænsen af den tilladte høregrænse samt af særlige
og lægedokumenterede grunde må bære høreapparat/CI, kan af deres klub ansøge
forbundet om dispensation til deltagelse i DM og nationale stævner for døve med
mindst en måneds frist til første arrangement.

A.4.6

Aktive kan ikke have startret i en anden klub før al skyldig gæld er betalt i den
gamle klub.

A.4.7

Deltager ikke-startberettigede idrætsudøvere i DM eller andre konkurrencer,
fratages pågældende de opnåede placeringer og eventuelle præmier, ligesom
forbundets bestyrelse kan idømme bøder og evt. karantæne.
I holdidrætsgrene fratages et hold de points, der er opnået i kampe, hvor ikkestartberettigede har deltaget. Endvidere kan der idømmes bøder og evt. karantæne.

A.5

Protester
A.5.1

Enhver protest mod forløbet af en kamp under DM skal indberettes skriftligt,
ledsaget af et gebyr på 300 kr. til stævneledelsen/udvalget højst 48 timer efter
kampen af den protesterende klub uanset forløbet. Udvalget afgør protesten og
meddeler de involverende klubber afgørelsen skriftligt på stedet.
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A.6

A.5.2

Enhver protest mod forkert anvendelse af DDIs reglementer m.m. skal sendes
skriftligt, ledsaget af et gebyr på 300 kr., senest 2 dage efter hændelsen til
udvalget, der meddeler tilbage om afgørelsen. Uden gebyr bliver sagen ikke
behandlet.

A.5.3

Får protesttageren medhold i sin anklage returneres gebyret.

Klubdragt, reklamer og sponsorer
Generelt
A.6.1

Ved deltagelse i DM og andre konkurrencer skal klubberne sørge for at deres
idrætsudøvere er iført reglementeret klubdragt.

A.6.2

I tilfælde af overtrædelse af regulativ A.6.1 kan forbundet tage forholdsregler til at
fratage pågældende klub point og evt. idømme bøder og karantæne.

A.6.3

Klubbernes idrætsudøvere må i forbindelse med konkurrencerne kun bære
reklamer på klubbens idrætstøj og materiel, hvis det er i overensstemmelse med
DDI's regulativer om reklamer og sponsorer.

A.6.4

Enhver aftale må indgås under hensyn til de til enhver tid gældende regler
indenfor DDI og de forbundet tilknyttede organisationer. Størrelsen af logo og
lignende skal følge DEAFLYMPICS (ICSD) og EDSO's reglement.

A.6.5

Enhver aftale må indgås således, at døveidrættens identitet bevares og således at
suverænitet m.h.t. idrætslig aktivitet forbliver i DDI.

A.6.6

Ingen enkeltpersoner kan for sig selv indgå aftaler uden godkendelse af klub eller
forbund.

A.6.7

Reklamens art, størrelse, type, tekst m.v. må ikke stride imod idrættens
grundtanke og etik samt underkastes de gældende regler til de forbundet
tilknyttede organisationer, herunder DIF.

A.6.8

DDI ser helst ikke sponsorater og/eller reklamer for alkohol, tobak, usund livsstil
f.eks. fastfood.
Alle kontrakter skal respektere, at reklamen ikke må omfatte varegrupper eller
illustrationer, som kan virke stødende, og teksten må ikke indeholde
opfordringsord.

A.6.9

I forbindelse med stævner, hvor der er tildelt støtte fra DDI's hovedsponsorer, må
ingen idrætsudøvere optræde med reklamer fra andre firmaer/sponsorer.

A.6.10

I forbindelse med arrangementer og aktiviteter, som kan give DDI's
hovedsponsorer en øget eksponering, forventes det at idrætsudøvere, ledere,
trænere, ansatte på sekretariatet, bestyrelsesmedlemmer og andre i tilknytning til
DDI bærer tøj med DDI's hovedsponsorers logo på.
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Klubber
A.6.11

Klubberne kan selv indgå aftaler m.h.t. iværksættelse af indsamlings- og
sponsoraktiviteter indenfor klubbens område og virkefelt.
Såfremt der ansøges udenfor klubbens område og virkefelt, skal der gøres
følgende:
klubben kontakter DDI og den klub, som har den pågældende område eller
virkefelt, og indhenter tilladelse til at indsende ansøgningen. Ansøgningen skal
være i overensstemmelse med etiske principper.
Forbundet har intet ansvar for klubbens aftaler under forudsætning af at de
overordnede principper iflg. A.6.3 overholdes.
Sponsorstøtten tilfalder klubben.

Annoncer i klubblade og klubbernes hjemmeside

A.7

A.6.12

Klubber og foreninger under DDI må sælge annoncer til samtlige virksomheder,
organisationer og lignende i Danmark. Det forventes, at annoncesælgeren hos
klubben eller foreningen under DDI gør det tydeligt, at annoncen vil fremtræde i
henholdsvis et klubblad eller på klubbens hjemmeside, ligesom det forventes at
køberen af den pågældende annonceplads ikke kan få opfattelse af, at
virksomheden eller organisationen vil blive eksponeret i et landsdækkende medie.

A.6.13

Overtrædelse af ovenstående medfører, at indtægten går til DDI.

A.6.14

I tilfælde af brud eller misligholdelse af klubaftaler påtager DDI sig intet ansvar
herfor.

Indbydelse
A.7.1

A.8

Indbydelse til et DM udsendes til klubberne og bekendtgøres mindst 3 mdr. før
arrangementets afholdelse med oplysning om dato, sted og øvrige nødvendige
oplysninger. Dog undtagen DM-turneringer, som strækker sig over én sæson.

Anmeldelse
A.8.1

Anmeldelse til et DM skal ske mindst 3 uger før DMs afholdelse til de
respektive idrætsledere/klubber, der foretager seedning og lodtrækning.

A.8.2

For holdidrætters vedkommende skal anmeldelse dog ske mindst 1 måned før
turneringens begyndelse til de respektive idrætsledere/klubber, der derefter
tilrettelægger turneringen.

A.8.3

Såfremt en klub anmelder hold efter fristen udløb, kan dette accepteres med
forbehold og dobbeltbetaling af startpenge.
Såfremt klubben tilmelder flere hold, skal dobbeltbetalingen kun ske en gang dvs.
at det første hold skal betale dobbelt, og de andre skal betale startpengene.
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A.9

A.8.4

I holdidrætter kan klubberne anmelde med mere end et hold. Anmeldelse til et
DM kan kun ske gennem klubberne.

A.8.5

Skriftligt afbud fra et hold til den respektive idrætsleder mindre end 14 dage før
en kamp medfører, at kampen betragtes som tabt og modstanderen tildeles points
mv. iflg. Enkelte idrætsgrenes reglementer og idømmes bøde, hvis størrelse
træffes af forbundet.

A.8.6

I øvrigt henvises til de enkelte idrætsgrenenes eget udarbejdet
turneringsreglement (sektion B), som skal følges.

Startpenge
A.9.1

Startpengene tilfalder klubberne, der til gengæld afholder alle udgifter. Dog
undtagen i turneringer for holdidrætter, hvor det er forbundet, der påtager sig
denne opgave.

A.9.2

I fodbold sørger klubberne efter aftale indbyrdes dog selv for bolde og
dommerudgiften.

A.9.3

Tilmelding er bindende fra senest 3 uger før for individuelle DM og for hold
senest 4 uger før. Startpengene skal være indbetalt senest 3 uger for individuel
DM og for hold senest 4 uger før.
Idrætsudvalget kan beslutte, at startpenge kan betales indtil før start.
Efteranmeldelse betales med 25 % i tillæg undtagen i bowling.

A.9.4

I tilfælde af trukket hold eller annullering af individuel tilmelding til DM efter
anmeldelsesfristens udløb refunderes de påkrævede startpenge ikke.

A.10 Medaljer og diplomer
A.10.1

Forbundets mesterskabsmedaljer uddeles ved DM. Udover medaljer kan der
uddeles vandrepokaler og andre præmier efter udvalgets afgørelse.
Individuelt:
mindst 3 deltagere = 1 mesterskabsmedalje
4-5 deltagere = 2 mesterskabsmedaljer
6 eller flere = 3 mesterskabsmedaljer
Hold:
2-3 hold = 1 mesterskabsmedalje
4-5 hold = 2 mesterskabsmedaljer
6 eller flere = 3 mesterskabsmedaljer
Max. Antal medaljer for hold: Badminton 4 – Bordtennis 3 – Fodbold 16 –
Håndbold 14 – Volleyball 12. Derudover er det for klubbernes egen regning.

A.10.2

Mesterskabsmedaljerne uddeles i DM-klasser for seniorer. I øvrige
aldersgrupper/klasser uddeles medaljer af anden type og mindre format.

A.10.3

Ved DM for hold uddeles diplom for de første placeringer til klubberne.
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A.11 Klubskifte
A.11.1

Ved klubskifte får aktive 90 dages karantæne i alle idrætsgrene. Karantænen
regnes fra poststemplets dato. Klubskiftet i perioden 15. juni – 15. august
medfører ikke karantæne. Aktive er tidligst startberettiget fra 15. juli samme år for
sin nye klub. Ved klubskifte forstås, at både udmeldelse og indmeldelse har fundet
sted.

A.11.2

Hvis en aktiv skifter klub pga. flytning/bopælsskift (dokumentation) til en anden
klub bør der gives dispensation fra pkt. 12.1. Ved bopælsskift forstås flytning fra
en by til en anden by. Storkøbenhavn regnes som én by.

A.11.3

Et medlem, der er i restance i en klub, kan ikke optages i nogen anden
klub, tilsluttet DDI.

A.11.4

Undtaget fra karantænen ved klubskifte er aktives deltagelse i individuelle
stævner og på repræsentative hold. Kun i stævner kan en aktiv repræsentere sin
nye klub medmindre aktive kan opnå sin tidligere klubs skriftlige tilladelse til at
bære dennes klubdragt. Denne dispensation kan kun gælde i 90 dage, karantænen
varer.

A.11.5

I tilfælde af, at en klub opløses, og medlemmerne melder sig ind i en
anden klub, træffer forbundet dog afgørelse derom.

A.11.6

Elever fra grundskoler og efterskoler er undtaget fra bestemmelserne om
karantæne ved klubskifte og har automatisk startret for en anden klub.

A.11.7

Overholdes disse bestemmelser ikke, kan forbundet tildele den pågældende en
advarsel og evt. idømmes bøde første gang overtrædelsen finder sted. I gentagne
tilfælde kan der idømmes bøde og karantæne op til 1 år.

A.11.8

Forbundets HB kan i særlige tilfælde dispenseres fra karantænebestemmelserne og
kun med begge foreningers godkendelse.

A.12 Lån af andre spillere
A.12.1

Ved uofficielle nationale stævner er det frit at benytte spillere uanset om de er
medlem af en klub eller ej. Det gælder dog ikke for medlemmer, der er i
kontingentrestance.

A.13 Udtagelse
A.13.1

Udtagelse til landshold og internationale stævner bortset fra Deaflympics
foretages af de respektive udvalg i samarbejde med landstrænere og HB.

A.13.2

Udtagelse af idrætsfolk til Deaflympics foretages af bestyrelsen i samarbejde med
de respektive udvalg.

A.14 Dommere
A.14.1

Dommerne skal have dommerlicens til semifinalen og finalen i badminton og
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bordtennis. Klubarrangøren kan i samarbejde med idrætslederen og et DDI
hovedbestyrelsesmedlem beslutte, at en person uden dommerlicens kan dømme
ved alle idrætsgrene.
A.15 Rekorder og statistikker
A.15.1

Registrering af resultater
Idrætsudvalgene har til opgave at registrere egne resultater og indsender til
forbundet, som derefter arkiverer alle resultater. Resultaterne skal være opnået i
lovligt afholdte konkurrencer i henhold til DDI's og specialforbundenes
reglementer.

A.15.2

Anmeldelse og godkendelse af rekorder
Til godkendelse af dansk rekord for døve kræves bestemmelserne i DIFs
specialforbunds rekordreglementer er opfyldt, hvad den tekniske udførelse angår.

A.15.3

Forbundets officielle rekordblanket eller rekordblanketten fra
specialidrætsforbundene skal udfyldes og indsendes til forbundet senest 30 dage
efter at rekorden er sat.

A.15.4

Rekord- & Statistikudvalget behandler rekordanmeldelserne og godkender dem.

A.15.5

Dansk rekord for døve kan kun sættes af idrætsfolk, der er anmeldt i henhold til
forbundets lov § 3.2.3. En af DEAFLYMPICS (IDC) godkendt verdensrekord, en
af EDSO godkendt europarekord og en af NBDSF godkendt nordisk rekord for
døve er automatisk også dansk rekord, for så vidt den pågældende øvelse er
optaget på rekordlisten.
Ved danske rekorder i konkurrencer i hørendes regi (specialforbundenes
konkurrencer) skal døve licenstager opfylde DEAFLYMPICS (IDC)s regler om
audiogram.

A.15.6

Rekorder for døve kan kun godkendes i øvelser i henhold til de af
specialidrætsforbundenes godkendte øvelser.

A.15.7

Afgørelse
Rekord & Statistikudvalgets afgørelser er endelige. Hvis der foreligger nye
oplysninger efter afgørelsen kan spørgsmålet tages op til fornyet
vurdering.

A.15.8

Rekord & statistikudvalget meddeler derefter rekordsætteren og dennes klub om,
hvorvidt rekorden er godkendt eller ikke. I sidstnævnte tilfælde med oplysning om
årsagen dertil.
Alle rekordsættere modtager et rekorddiplom. Anmeldte rekorder meddeles i
TTV, Internet og blad.

A.16 Gyldighed og vedligeholdelsesansvar
A.16.1

DDI's hovedbestyrelse har ansvaret for, at sektion A konstant er tidssvarende.
Ændringerne til sektionen foretages 2 gange årligt med fristerne 30. juni og 31.
december dog forudsat at de har været til høring hos medlemsklubberne.
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A.16.2

Sektion A har sin gyldighed pr. 12. maj 2012
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Sektion B. Regulativer for de enkelte idrætsgrene under Dansk Døve-Idrætsforbund

B.1

B.2

Atletik
B.1.1

Mesterskaber afholdes hvert år i discipliner iflg. Dansk Athletik Forbunds
mesterskabsbestemmelser.

B.1.2

Ungdomsmesterskaber kan afholdes i følgende aldersgrupper:
indtil 12 år, 13-14 år, 15-16 år, 17-18 år, 19-20 år med discipliner efter udvalgets
bestemmelse. Mesterskaberne kan afholdes samtidig med seniormesterskaberne.

B.1.3

Alle mesterskabskonkurrencer med undtagelse af mangekampe kan afholdes i et
samlet stævne.

B.1.4

I øvrigt henvises til Dansk Athletik Forbunds reglementer.

Badminton
B.2.1

Individuelt
Mesterskaberne afholdes hvert år og omfatter følgende rækker:
damesingle – herresingle – damedouble – herredouble – mixeddouble

B.2.2

Udover de i 17.1 nævnte rækker kan der oprettes klasse B og C i såvel dame- som
herresingle. I klasserne B og C kan der ikke spilles om DM.

B.2.3

Juniormesterskaberne, der omfatter spillere, der ikke er fyldt 19 år i kalenderåret,
kan afholdes i samme rækker som nævnt under 17.1.

B.2.4

Hold
Der udskrives hvert år et holdmesterskab.

B.2.5

Holdene kan opdeles i en eller flere rækker efter udvalgets bestemmelse.

B.2.6

En holdmatch omfatter følgende:
3 herresingler – 1 damesingle – 1 herredouble og 1 mixeddouble.
Ialt 6 kampe. Der må benyttes 3 herrer og 1 dame, som hver spiller 2 kampe.

B.2.7

Der spilles efter reglement alle mod alle, når mindst 5 hold melder sig. Melder der
sig flere end 5 hold, spilles der i 2 puljer á 3 evt. 4 hold.
Dersom to eller flere hold opnår lige mange points afgøres rækkefølgen ved det
samlede antal vundne kampe under turneringen, subsidiært vundne sæt eller
kamppoint.

B.2.8

Holdopstillingen udveksles skriftligt 15 min før matchen påbegyndes. Holdene
opstilles med spillerne/parrene i rækkefølge efter styrke, og med stærkeste
spiller/par øverst.

13

B.3

B.2.9

Hvor der spilles enkelt- eller dobbeltturnering om et DM, har hjemmeholdet pligt
til at meddele modstanderen dato og tidspunkt for kampens afholdelse senest 3
uger før denne. Program udsendes 10 dage før.

B.2.10

I øvrigt henvises til Dansk Badminton Forbunds reglementer.

Bordtennis
B.3.1

Individuelt
Mesterskaber afholdes hvert år i følgende rækker:
damesingle – herresingle – damedouble – herredouble – mixeddouble

B.3.2

Udover de i 18.1. nævnte rækker kan der oprettes klasse B i såvel dame- som
herresingle. Dog spilles doublerne kun i klasse A. I klasse B kan der ikke spilles
om DM.

B.3.3

I de individuelle kampe spilles der bedst af 3 eller 5 sæt efter udvalgets skøn. Der
kan spilles alle mod alle eller efter cupsystem, alt efter udvalgets skøn.

B.3.4

Juniormesterskaber kan afholdes i samme rækker som nævnt under pkt. 18.1. og
omfatter spillere op til 17 år.
Ynglingemesterskaber kan afholdes i samme rækker som nævnt under pkt. 18.1.
og omfatter spillere fra 17 år til 21 år.
Som skæringsdato regnes 30. juni for ynglinge.

B.3.5

Alle kampe i juniorrækken spilles bedst af 3 eller 5 sæt efter udvalgets skøn. Valg
af spillesystem, alle mod alle eller efter cupsystem skønnes ligeledes af udvalget.

B.3.6

Hold
Holdmesterskaber afholdes hvert år.

B.3.7

Holdene kan opdeles i en eller flere rækker efter udvalgets bestemmelse.

B.3.8

Holdmesterskabet kan afholdes enten som en cupturnering eller en enkeltturnering
eller dobbeltturnering.
Der spilles med 3-mandshold, idet damerne undtagelsesvis kan nøjes med 2mandshold.

B.3.9

Den klub, der får overdraget et arrangement af et DM, skal sørge for
reglementeret lokale, borde, tælleapparater, 3-stjernede bolde og evt. bander.
Dispensation kan dog gives for lokalets størrelse.

B.3.10

Hvor der spilles enkelt- eller dobbeltturnering om et DM, har hjemmeholdet pligt
til at meddele modstanderen dato og tidspunkt for kampens afholdelse senest 3
uger før denne.

B.3.11

I hold og doubler spilles med reglementeret klubtøj, og i individuelt kan der
spilles i almindeligt tøj.
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B.3.12
B.4

I øvrigt henvises til Dansk Bordtennis Unions reglementer.

Bowling
B.4.1

Mesterskaberne omfatter følgende discipliner:
Damer: single og double – 8 serier AM – Trio – 6 serier AM
Herrer: single og double – 8 serier AM – Trio – 6 serier AM
Mix-trio: 1 dame og 2 herrer – 8 serier AM
Mixeddouble: 6 serier AM

B.4.2

Single og double spilles forår (marts-maj)
Trio og mix-trio (evt. mixeddouble) spilles efteråret (oktober/november)

B.4.3

Deltagelsen i DM står åbent for alle spillere, der har licens under DDI og er fyldt
15 år.

B.4.4

Bowlingudvalget vælger blandt de ønskede klubber den klub, der skal varetage
DM-arrangementet. Foreligger der ikke et ønske fra klubberne udpeger udvalget
en klub som arrangør.

B.4.5

Den klub, der får overdraget DM-arrangementet, skal sørge for i god tid at
reservere baner i en bowlinghal, anført i DBwFs haloversigt i samarbejde med
udvalget. Kopi af lejekontrakten skal sendes til bowlinglederen. Klubben skal
ligeledes sørge for dommer(e) og 3-4 hjælpere til fintælling af slagsedlerne.

B.4.6

Værtsklubben udsender senest 8 uger før DM meddelelsen om DM-afholdelse til
klubberne. Meddelelsen skal indeholde propositionerne for DM.

B.4.7

Tilmeldingen skal ske skriftligt til værtsklubben senest 4 uger før DM-start.
Samlet startgebyr til DM skal ske senest 1 uge før DM. Ved tilmeldingen skal
klubberne fremsætte ønsker om foretrukne starttidspunkter. Værtsklubben skal
tage hensyn til tilrejsende klubbers ønsker.

B.4.8

Double spilles på 1. dagen om lørdagen. Single på 2. dagen om søndagen.
Individuel mester er den spiller, der har opnået flest kegler efter 8 serier. Har 2
eller flere spillere samme antal kegler, vinder den spiller, der har flest strikes. Har
de stadig lige mange strikes, vinder den spiller, der har flest spares.

B.4.9

Trio spilles på 1. dagen om lørdagen. Mix-trio (evt. mixeddouble) på 2. dagen om
søndagen. Har to eller flere hold samme antal kegler, vinder det hold med flest
strikes, evt. spares. Alle spil typer startes med scratch.

B.4.10

Reglementet for klubdragter (bluse + bukser/nederdel) sker efter pkt.6 i sektion A.

B.4.11

I øvrigt henvises til Dansk Bowling Forbunds reglement.
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B.5

Fodbold
Turneringsudskrivning
B.5.1

DM kan afholdes enten som cup-turnering eller som enkeltturnering eller som
dobbeltturnering efter udvalgets bestemmelse.

B.5.2

Turneringsreglerne udarbejdes før hver DM-sæson af udvalget og meddeles
klubberne samtidig med turnerings-planen. Holdene kan opdeles i flere rækker
efter udvalgets bestemmelse.

B.5.3

Til de enkelte DM-kampe har hjemmeholdet/arrangør-klubben pligt til at meddele
modstanderen og udvalget kamptidspunkt og spillested senest 1 måned før. I
modsat fald idømmes en bøde, der går til udvalgets ungdoms-arbejde. Bødens
størrelse træffes af udvalget selv.

B.5.4

Et hold, der blot udebliver eller melder afbud uanset tidspunktet, kan ikke blive
DM-mester eller modtage mesterskabsmedaljer.

B.5.5

Arrangørklubben har pligt til at henvende sig til en dommer klub i en officiel
union for anskaffelse af en dommer og to linievogtere. Et brev fra
dommerklubben skal medbringes som dokumentation for at der er tildelt dommer.
Klubberne kan i tilfælde af problemer henvende sig skriftligt til udvalget og bede
om at skaffe dommere og to linievogtere til kampene.

Pointberegning

B.6

B.5.6

Vedr. placering, måldifference m.m. henvises til DBUs turneringsreglement.

B.5.7

I øvrigt henvises til Dansk Boldspil Unions reglementer.

Håndbold
B.6.1

DM-turnering
DM kan afholdes som cup-turnering eller som enkelt- og dobbeltturnering efter
udvalgets bestemmelse.

B.6.2

Turneringsregler udarbejdes før hver DM-sæson af udvalget og meddeles samtidig
med turneringsplanen. Holdene kan opdeles i flere rækker efter udvalgets
bestemmelse.

B.6.3

Til de enkelte DM-kampe har hjemmeholdet/arrangør-klubben pligt til at meddele
modstanderen og udvalget om kamptidspunkt og spillested senest 1 måned før. I
modsat fald idømmes en bøde, der går til udvalgets ungdoms-arbejde. Bødens
størrelse træffes af udvalget selv.

B.6.4

Står 2 eller flere hold lige, er måldifferencen afgørende, forudsat at holdene har
spillet lige mange kampe. Har holdene ikke spillet lige mane kampe, medregnes
målscoren ikke for de kampe mod hold, som de ligestillede hold ikke alle har
mødt.
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I en dobbeltturnering er indbyrdes kampe afgørende. Derefter indbyrdes
måldifference og samlet måldifference.

B.7

B.6.5

Arrangørklubben har pligt til at henvende sig til en dommerklub i en officiel union
for anskaffelse af dommere. Et brev fra dommerklubben skal medbringes som
dokumentation for at der er tildelt dommer. Klubberne kan i tilfælde af problemer
henvende sig skriftligt til udvalget og bede om at skaffe dommere til kampene.

B.6.6

I øvrigt henvises til Dansk Håndbold Forbunds reglementer.

Orientering
B.7.1

Dansk Orienterings Forbunds (DOF) reglement er gældende. DM for døve
afvikles i tilknytning til udvalgte DOF-arrangementer af landstræneren/lederen.

B.7.2

Der afholdes mesterskaber hvert år som flg.:
Sprint – Mellem distance – Lang distance – Stafet.

B.7.3

Sprint distance omfatter flg. klasser:
Damer:
D20 forventet vindertid 12 min – svær
D21forventet vindertid 15 min – svær
D45 forventet vindertid 12 min – svær
D60 forventet vindertid 12 min – svær
Herrer:
D20 forventet vindertid 12 min – svær
D21 forventet vindertid 18 min – svær
D45 forventet vindertid 12 min – svær
D60 forventet vindertid 12 min – svær
Der afvikles kun en etape.
H/D 21 udskrives altid. H/D 20, H/D 45 og H/D 60 udskrives såfremt der er
mindst 3 tilmeldte. Ved for få tilmeldte flyttes de fra H/D 20, H/D 45 til H/D 21
og fra H/D 60 til H/D 45.

B.7.4

Mellem distance omfatter flg. klasser:
Damer:
D20 forventet vindertid 25 min – svær
D21 forventet vindertid 30 min – svær
D45 forventet vindertid 25 min – svær
D60 forventet vindertid 20 min – svær
Herrer:
D20 forventet vindertid 25 min – svær
D21 forventet vindertid 30-35 min – svær
D45 forventet vindertid 25 min – svær
D60 forventet vindertid 20 min – svær
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Der afvikles kun en etape.
H/D 21 udskrives altid. H/D 20, H/D 45 og H/D 60 udskrives såfremt der er
mindst 3 tilmeldte. Ved for få tilmeldte flyttes de fra H/D 20, H/D 45 til H/D 21
og fra H/D 60 til H/D 45.
B.7.5

Lang distance omfatter flg. rækker:
Damer:
D20 forventet vindertid 45 min – svær
D21 forventet vindertid 60 min – svær
D45 forventet vindertid 45 min – svær
D60 forventet vindertid 35 min – svær
Herrer:
D20 forventet vindertid 60 min – svær
D21 forventet vindertid 80 min – svær
D45 forventet vindertid 60 min – svær
D60 forventet vindertid 45 min – svær
Der afvikles kun en etape.
H/D 21 udskrives altid. H/D 20, H/D 45 og H/D 60 udskrives såfremt der er
mindst 3 tilmeldte. Ved for få tilmeldte flyttes de fra H/D 20, H/D 45 til H/D 21
og fra H/D 60 til H/D 45.

B.7.6

Hold: Holdmesterskaberne (stafet) omfatter flg. rækker:
Damer:
D20 3-mandshold 3 x 3,5 – 4,0 km
D21 3-mandshold 3 x 4,5 – 4,5 km
D45 3-mandshold 3 x 3,5 – 4,0 km
Herrer:
H20 3-mandshold 3 x 5,0 – 5,5 km
H21 3-mandshold 3 x 6,0 – 6,5 km
H45 3-mandshold 3 x 5,0 – 5,5 km

B.7.7

B.8

Der kan oprettes kombinerede hold fra max. 2 forskellige klubber. Dog ikke
blandede af damer og herrer.

Børne- og ungdomsidræt
Formål
B.8.1

At arrangere mere tidssvarende landsdækkende stævner for døve børn og ungdom
– også med varierende udbud af idrætsgrene ligesom hos kommunale
skoleidrætsdage.
Stævner ændres fra skolemesterskaber til Børne- og ungdomsmesterskaber
(BUM).
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Hvert år i januar måned aftaler klubberne ved et møde om hvilket program (form
og indhold) og økonomi Børne- og ungdomsmesterskaberne skal have for året
efter.
Indbydelse
B.8.2

Indbydelse vedlagt reglement udsendes til alle klubber, døve- og centerskoler
senest 3 måneder før mesterskaberne.
DDI kan efter motiveret ansøgning give dispensation til elever, der ligger lige
under den nedre grænse på 10 år.

Tilmelding og startpenge
B.8.3

Tilmelding til mesterskaberne skal ske senest 4 uger før til DDI. Samtidig med
tilmeldingen skal startpengene indbetales.
Endelig indbetaling kan dog aftales mellem DDI og klub.

Præmier
B.8.4

Mesterskabsmedaljer uddeles til de tre første pladser i alle øvelser uanset antal
tilmeldte og diplomer til alle for gennemført deltagelse. Efter aftale med
klubberne kan der uddeles pokaler og andre præmier.

Program
B.8.5

Mesterskaberne afholdes 2 gange om året som følger:
1) maj/juni: mesterskaber og breddeidrætsaktiviteter
2) november: mesterskaber og breddeidrætsaktiviteter
Valg af aktiviteter afgøres på klubmødet nævnt under pkt. 8.1.
Deltagerne skal fylde 10 år i kalenderåret. Alle årgange er baseret på kalenderåret.
Der skal til holdidrætsgrene være mindst 2 hold fra forskellige klubber, for at de
kan gennemføres.

B.9

Skydning
Individuelt og hold
B.9.1

Mesterskaberne afholdes hvert år som følger:
Indendørs forår og udendørs efterår. Mesterskaberne afholdes på baner, der er
godkendt af Dansk Skytte Union.

B.9.2

Mesterskaberne omfatter følgende:
10 m luftpistol, 60 skud
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10 m luftriffel, 60 skud stående
15 m fri riffel kal. 22”, 40 skud (DSU 69 model)
50 m fri riffel, 60 skud liggende (Englandsmatch)
50 m fri riffel, 3 x 40 skud (liggende - stående - knælende)
50 m standardriffel, 3 x 20 skud (do)
300 m standardriffel, 3 x 20 skud (do)

B.9.3

Holdmesterskaberne udformes efter udvalgets bestemmelse.

Rekorder
B.9.4

Dansk rekord for døve kan godkendes i de af DSU godkendte øvelser.

B.9.5

Dansk rekord for døve kan kun godkendes, når de er opnået ved følgende
konkurrencer: verdenslege, VM, EM, NM, DM, landskampe og officielle stævner,
hvor skytterne skyder samtidig fra samme baner.

B.9.6

I øvrigt henvises til Dansk Skytte Union og UITs reglementer.

B.10 Svømning
B.10.1

Mesterskaber afholdes hvert år i øvelser iflg. Dansk Svømme og Livrednings
Forbunds (DSLF) mesterskabsbestemmelser, hvis valg afgøres af udvalget.

B.10.2

Juniormesterskaberne afvikles i forbindelse med seniormesterskaberne i samme
discipliner. Disse mesterskaber er åbne for deltagere til og med det kalenderår,
hvori de fylder 18 år.

B.10.3

I øvrigt henvises til DSUs reglement.

B.11 Tennis
B.11.1

Mesterskaber afholdes hvert år i følgende rækker:
damesingle – herresingle – damedouble – herredouble – mixedddouble

B.11.2

Udover de i B.11.1 nævnte rækker kan der oprettes klasse B og C i såvel damesom herresingle, veteranklasser i alle rækker for damer 40 år og herrer 45 år og
opefter.

B.11.3

Alle kampe – også finalerne – spilles bedst af 3 sæt i alle discipliner.

B.11.4

I øvrigt henvises til Dansk Tennis Unions reglementer.

B.12 Volleyball
DM-turnering
B.12.1

DM kan afholdes enten som cupturnering eller som enkelt- eller dobbeltturnering
efter volleyballudvalgets bestemmelse.
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B.12.2

Turneringsreglerne udarbejdes før hver DM-sæson af udvalget og meddeles
samtidig med turneringsplanen. Holdene kan opdeles i flere rækker efter udvalgets
bestemmelse.

B.12.3

Til de enkelte DM-kampe har arrangørklubben/ hjemmeholdet pligt til at meddele
modstanderen og udvalget kamptidspunkt og spillested senest 1 måned før.

B.12.4

Arrangørklubben skal sørge for reglementeret bane, kvalificerede dommere og
sekretær. Den skal henvende sig til et dommerudvalg i officielt forbund med
skriftligt dokumentation på tildelt dommere. I tilfælde af problemer kan klubben
henvende sig skriftligt til udvalget for anskaffelse af dommere.

B.12.5

Deltager 2 hold i mesterskabet spilles en kamp bedst af 5 sæt. Deltager flere end 2
hold spilles alle mod alle, enten 3 eller 5 sæt efter udvalgets afgørelse. Spilles der
enkelt- eller dobbeltturnering spilles alle kampe bedst af 5 sæt.

B.12.6

I øvrigt henvises til Dansk Volleyball Forbunds reglementer.

B.13 Gyldighed og vedligeholdelsesansvar
B.13.1

DDI's idrætsledere har sammen med hovedbestyrelsen ansvaret for, at sektion B
konstant er tidssvarende. Ændringerne til sektionen foretages 2 gange årligt med
fristerne 30. juni og 31. december dog forudsat at de har været til høring hos
medlemsklubberne.

B.13.2

Sektion B har sin gyldighed pr. 12. maj 2012.
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