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TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR VATTENFALLSMÄSTERSKAP

BESTÄMMELSERNAS GILTIGHET
1§
Dessa tävlingsbestämmelser har blivit antagna vid Vattenfalls Idrotts - och
Fritidsförbunds årsmöte 1974-09-28 och gäller från 1 januari 1975. Revidering har
därefter skett i samband med motioner vid förbundsstämmor. Reviderad senast
2017-04-07.
ADMINISTRATION
2§
Vattenfallsmästerskap arrangeras varje år av Vattenfalls Idrotts- och Fritidsförbund
(VIF) som äger rätt att med hänsyn till turordning och förenings förutsättningar
uppdraga åt viss förening att arrangera detsamma.
Vid ansökan om att få stå som arrangör ska föreningen bifoga en beskrivning av
tävlingsarrangemanget och eventuella tillkommande grenar. Föreningen ska också
bifoga en preliminär uppskattning av kostnader för genomförandet.
Mästerskapen skall förläggas under fredag- lördag- söndag.
Inomhus-, skid-VM arrangeras jämna år. Golf-VM arrangeras vart 4:e år med början
2016. Jaktskytte- och Sommar-VM ojämna år. VIF rekommenderar en fördelning av
VM över året enligt följande:
Jämna år
Skidor
Golf
Inomhus/innebandy

Mars
Augusti (vart 4:e år)
Oktober/November

Ojämna år
Jaktskytte
Sommar

Augusti/September
Augusti

Definitiva tävlingsdagar fastställs av arrangören i samråd med VIF.
3§
Ingående grenar i respektive mästerskap framgår av 4 §. Tävlingsarrangemang och
eventuellt tillkommande gren godkänns av VIF i samband med ansökan om att få
stå som arrangör. Om det blir för få anmälda i en gren kan den strykas i samråd
med arrangerande förening. Tävlingsgrenarna i respektive VM bör om möjligt
avverkas på en och samma tävlingsort. Regler, tävlingsform och klassindelningar
skall finnas i respektive gren i bilaga enligt nedan:
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4§
Mästerskap

Bilaga

Gren

Inomhus

*1
Badminton
*2
Bordtennis
*3
Bowling
*4
Rinkbandy
*5
Simning
*6
Luftpistol
*7
Luftgevär
*23
Innebandy
*25
Tillkommande gren
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Jaktskytte
*11
Jaktskytte
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Skidor
*12
Skidor längd
*13
Skidor alpint
*25
Tillkommande gren
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sommar
*15
Fotboll herrar
*16
Fotboll damer
*18
Orientering
*20
Terränglöpning, långlopp
*21
Boule
*25
Tillkommande gren
*27
Brännboll
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Golf
*22
Golf
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vattenfallsklassikern
*26
Skidor, löpning, simning
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Generell klassindelning
*28
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Arrangerande förening för Inomhus-, Sommar- samt Skid-VM kan valfritt välja bort
två av de ingående grenarna. Dock kan ej grenar som ingår i Vattenfallsklassikern
väljas bort, ej heller lagsporter. Arrangörsförening kan dessutom välja till två
ytterligare grenar, som inte förekommer i övriga Vattenfallsmästerskap.

5§
Vattenfallsmästerskapen bör utformas på så sätt att de lockar många deltagare.
Direkta utslagstävlingar bör i så stor utsträckning som möjligt ersättas av gruppspel,
seriespel eller dylikt. Prioritet bör ligga på bredd, trender och att det ska vara
prestigelöst.
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KONTROLL VID MÄSTERSKAP
6§
Förbundet skall utse kontaktperson som bland annat svarar för lottning och att
utformningen följer regler, policy för respektive mästerskap. Denne svarar som
kontaktperson även för rådgivning till arrangörsföreningen.
Kontaktpersonen skall även kontrollera att anmäld förening är ansluten till VIF.
RÄTT ATT DELTAGA
7§
Rätt att deltaga i Vattenfallsmästerskapen äger endast den som är anställd i
Vattenfall eller i av Vattenfall majoritetsägt dotterbolag och därtill är medlem i
förening ansluten till Vattenfalls Idrotts- och Fritidsförbund. Även pensionärer utan
anställning har rätt att deltaga.
Speciellt inbjudna gäster som är anställda i Vattenfall eller i av Vattenfall
majoritetsägt dotterbolag utanför Sverige men ej medlemmar i förening ansluten till
Vattenfalls Idrotts- och Fritidsförbund har också rätt att deltaga. Inbjudan av
utländska gäster ska ombesörjas av förbundsstyrelsen i samråd med arrangerande
förening.
8§
Förening är skyldig att anmäla endast behöriga deltagare.
9§
För anställd som erhållit tjänstledighet för upprätthållande av tjänst i annat företag
föreligger ej rätt till deltagande.
TÄVLINGSJURY OCH PROTESTER
10 §
En tävlingsjury för mästerskapet skall utses. Juryn skall bestå av 3 personer: en
representant för VIF, huvudledaren från arrangerande förening samt en representant från en gästande förening som utses innan tävlingarna av arrangerande
förening eller allra senast på en eventuell lagledarträff. VIF:s representant fungerar
som juryns ordförande. Tävlingsjuryns sammansättning skall anslås på tävlingsplatsen innan tävlingen startar.
11 §
Eventuella protester skall vid tävling skriftligen och omgående lämnas till respektive
grenledare. Grenledaren skall företa utredning och snarast meddela sitt beslut.
Beslutet kan ej överklagas. Grenledaren äger rätt att hänskjuta frågan till tävlingsjuryn för avgörande.
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12 §
Tävlingsjuryns uppgift är att avgöra frågor, som hänskjuts till densamma av grenledaren. Denna är föredragande för juryn, men får inte deltaga i besluten. Juryns
beslut kan inte överklagas.
13 §
Om förening till tävling anmält deltagare, som enligt VIF:s bestämmelser icke äger
rätt att deltaga, skall felande deltagare eller vid lagtävling lag uteslutas ur tävlingen
och de resultat som nåtts och de eventuella poäng som erövrats strykas.
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
14 §
För att mästerskapstävling i viss gren/klass skall kunna äga rum, skall minst 3
deltagare respektive 2 lag starta.
I de individuella grenarna och klasserna utdelas medaljer enligt följande:
Vid 3 deltagare i individuell gren/klassen utdelas guldmedalj.
Vid 4 deltagare i individuell gren/klass utdelas guld och silver medaljer
Vid 5 deltagare eller fler i individuell gren/klass utdelas guld silver och brons
medaljer.
I lagtävling utdelas medaljer enligt följande.
I lagtävling där 2 lag deltar utdelas guldmedalj
I lagtävling där 3 lag deltar utdelas guld och silver medaljer
I lagtävling där 4 lag eller fler deltar utdelas guld, silver och bronsmedaljer
15 §
Spelform och lottningar skall godkännas av VIF utsedd kontaktperson. Anmäld
tävlingsdeltagare i viss gren får icke ersättas av annan under tävlingens gång.
16 §
För fotboll och rinkbandy maximeras antalet deltagande lag till 8 stycken per klass,
om inte arrangören väljer att i samråd med VIF ta emot flera lag. Är fler än 8 lag
anmälda skall i första hand 3 lag från Götaland, 3 lag från Svealand och 2 lag från
Norrland deltaga efter kval. För innebandy gäller i samtliga klasser 12 lag med
kvoten 4 lag per zon. Till kval har förening rätt att anmäla endast ett lag om
arrangören i samråd med VIF ej beslutar annat.
Sverige indelas länsvis i följande regioner:
Med Götaland avses: Skåne, Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar, Gotland,
Kronoberg, Västra Götaland och Östergötland.
Med Svealand avses: Värmland, Dalarna, Örebro, Västmanland, Södermanland,
Stockholm och Uppsala.
Med Norrland avses: Gävleborg, Jämtland,Västernorrland, Västerbotten och
Norrbotten.
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17 §
I grenar där antalet lag av olika skäl är maximerat (se 16 §) svarar VIF för
eventuella kvalificeringsarrangemang. Anmälan för kvalificering till rinkbandy, fotboll
och innebandy insändes till arrangerande förening enligt datum för respektive gren.
Arrangerande förening överenskommer genast därefter med VIF om kvalificering
behövs.
Arrangerande förening samt titelförsvarande förening är direktkvalificerad att
deltaga. I de fall VM arrangeras gemensamt av flera föreningar gäller
direktkvalificering enbart för ett lag i respektive gren. Arrangerande föreningar
beslutar själva i samråd hur direktkvalificeringen skall fördelas dem emellan.
OBS! Dock gäller anmälningsplikt i vanlig ordning för deltagande.
Senaste datum för anmälan till kvalificering skall framgå i inbjudan till VM.
18 §
Utom Vattenfallsmästerskapstävlan rekommenderas arrangerande förening att
anordna en "motionsklass" inom lämpliga tävlingsgrenar. Utformningen fastställes
av arrangörsföreningen.
19 §
I samband med Vattenfallsmästerskapstävlingar bör lagledarträff hållas, där
arrangören så finner lämpligt. Likaså bör kamratfest (VM-supé) eller dylikt
anordnas.
20 §
Åldersbenämningen i samtliga åldersklasser avser det år den tävlande fyller
motsvarande antal år.
INBJUDAN TILL VATTENFALLSMÄSTERSKAP
21 §
Inbjudan skall innehålla följande:
-tävlingsdag(ar)
-rätt till deltagande
-villkor för deltagande i mer än en tävlingsgren
-sista dag för anmälan
-adress dit anmälan skall sändas
-tävlingsgrenar och klasser inklusive Vattenfallsklassikern
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-kvalificeringsregler
-försäkringsvillkor
-rankninganmälan
-anmälningsblanketter för ifyllande av uppgifter
-anmälningsblankett för Vattenfallsklassikern
-bollfabrikat och kvalitet
-anvisningar om beställning av logi
-uppgift om vandringspris
-uppgift om ledarträff
-uppgift om arrangörens kontaktpersoner
-uppgift om VM-supé
-övriga uppgifter som arrangörsföreningen finner lämpliga
22 §
Deltagande skall senast vid ankomsten till tävlingsorten tilldelas huvud-PM samt PM
för sin tävlingsgren.
Huvud-PM skall innehålla noteringar angående:
- grov tidsplan och spelformer för respektive gren
- villkor för deltagande i mer än en tävlingsgren
- sekreteriat
- förläggning
- transporter
- tävlingsledning
- tävlingsjury
- protester
- ledarträff
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- sjukvård
- VM-supé
- prisutdelning
- förtäringsmöjligheter
PM för respektive tävlingsgren skall innehålla noteringar angående:
- funktionärer
- plats
- tid
- telefon
- tävlingsformer, klassindelningar
- nummerlappar
- domare
- spelregler
- definitiv startlista, lottningsschema
- möjligheter till förfriskningar
- allmänt
I PM:n skall dessutom de övriga uppgifter meddelas som arrangörsföreningen
finner lämpliga.
23 §
Arrangerande föreningar äger rätt besluta om sista anmälningsdag. Denna bör dock
inte vara tidigare än 20 dagar före fastställd tävlingsdag.
24 §
Deltagares anmälan skall skickas skriftligen av den tävlandes förening med uppgift
om namn, gren och klass.
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25 §
Förening äger rätt anmäla obegränsat antal deltagare i varje tävling (undantag
gäller i vissa laggrenar, se 16 § och 17 §). Deltagarantalet kan även komma att
maximeras i andra grenar, om arrangörsföreningen anser det nödvändigt.
EKONOMISKA BESTÄMMELSER
26 §
Deltagande i tävling sker helt på den tävlandes egen risk. I tävling deltagande
föreningar kan ej hos den arrangerande föreningen eller hos VIF kräva ersättning
för kostnader som uppstått i samband med deltagande i tävling. Om försäkring finns
tecknad hos VIF eller enskild förening bör detta framgå i inbjudan från arrangören
alternativt i information från enskild förening till medlemmarna.
27 §
Registreringsavgift för förening och startavgift för deltagare kan uttagas om VIF så
beslutar.
28 §
VIF ersätter arrangör av Vattenfallsmästerskap för kostnader för planhyror, domare,
erforderliga bollar, trycksaker, förbrukningsmaterial etc som erfordras för tävlingens
genomförande. I vissa fall bekostar VIF skäliga kostnader för utomstående funktionärer. Kostnader i samband med fest bekostas ej av VIF. Medaljer bekostas av VIF,
däremot inte hederspriser, minnesgåvor med mera.
29 §
Arrangerande förening ålägges att till VIF översända specificerad kostnadskalkyl i
god tid före tävlingarna.
ARRANGERANDE FÖRENINGS SKYLDIGHETER
30 §
Arrangörsförening skall svara för att lokaler, banor m m, där tävlingarna äger rum
håller god standard och i samband därmed beaktar de råd och synpunkter som
oftast lämnas av Svenska X-förbunden.
31 §
Det åligger förening, som erhållit i uppdrag att arrangera mästerskap att utsända
inbjudan senast 30 dagar före tävling.
32 §
Arrangerande förening skall omgående efter sista anmälningsdag samråda med
VIF, som ansvarar för beställning av medaljer. Arrangerande förening infordrar
vandringspris från föreningar som innehar desamma.

2017-04-07

9 (11)

33 §
Resultatservice skall finnas på samtliga tävlingsplatser.
34 §
Resultatlistor skall översändas till respektive förening samt till VIF senast 14 dagar
efter tävling.
35 §
Arrangerande förening är skyldig att ordna med logi för deltagarna i Vattenfallsmästerskap. Den kan därvid fordra att avgiften härför erlägges i förskott, liksom för
eventuell kamratfest.
36 §
Arrangörsförening är skyldig att hålla sjukvårdsmaterial för de tävlande samt
anvisning om tillgängliga läkare.
37 §
Arrangerande förening skall senast två månader efter genomförda tävlingar lämna
en skriftlig redogörelse till VIF innehållande ekonomisk berättelse, verifikationer,
uppgifter om deltagarantal samt övriga uppgifter om tävlingarnas genomförande
som arrangörsföreningen finner lämpliga.
PRISER
38 §
VIF:s mästerskapsmedaljer utdelas individuellt och i lag. I varje tävlingsgren eller
klass utdelas guld till segraren, silver till tvåan och brons till trean. I lagtävlingar
utdelas respektive medalj till varje deltagande lagmedlem och ett exemplar av
medaljen till lagledaren.
Till fullföljande av Vattenfallsklassikern utdelas en speciell medalj.
Deltagare som fullföljer Vattenfallsklassikern för första, femte och tionde gången
uppmärksammas särskilt.
39 §
Föreningarna ansvarar själva för att erövrade medaljer graveras efter tävlingarna.
Av gravyren bör framgå vilken tävlingsgren medaljen utdelas i, vilken klass och årtal
för mästerskapet.
40 §
Vandringspris, för vilket innehavaren är ansvarig skall senast 14 dagar före nästa
mästerskap i fullgott skick tillställas arrangerande förening. Förening eller enskild
person som erhållit inteckning i vandringspris är skyldig tillse att föreningens
respektive enskild persons namn samt årtal då priset erövrades blir ingraverat å
detsamma. Föreningen står för gravyrkostnaden.
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DELTAGARES SKYLDIGHET OCH ANSVAR
41 §
Deltagare skall noga följa gällande tävlingsregler och bestämmelser. Deltagare,
som uppenbart deltager för att hjälpa annan tävlande, uteslutes omedelbart ur
tävlingen.
42 §
Deltagare, som är anmäld till tävling, skall i god tid före tävlingens början anmäla
sig på tävlingsexpeditionen eller för tävlingsledningen.
DISPENSER
43 §
Par/lag skall normalt bestå av deltagare från samma förening.
Om förening ej har tillräckligt antal lagmedlemmar kan föreningen efter ansökan
beviljas dispens att använda deltagare från annan förening alternativt deltagare i
yngre åldersklass från den egna föreningen. I första hand skall laget sättas
samman regionvis. Den förening som har flest antal lagmedlemmar ansöker om
dispens.
Deltagare äger rätt att delta i en yngre åldersklass än den han/hon tillhör.
Deltagaren får endast starta i en singelklass.
Med undantag för rinkbandy, fotboll samt innebandy gäller följande:
Förening som under tävlingarna får överblivna deltagare kan bilda par/lag med
deltagare från andra föreningar. De lägst rankade deltagarna får lottas ihop med
motsvarande deltagare från annan förening.
Par/lag som under tävlingen drabbas av sjukdom eller annat styrkt förhinder kan
bilda nytt par/lag med deltagare i samma situation. Deltagarna skall vara anmälda
till tävlingen. Tävlingsledningen bestämmer pool eller grupp
44 §
Dispensansökan skall innehålla deltagarnas namn, födelseår och förening, godkännande från styrelsen i förening som lånar ut spelare samt tydlig motivering till
ansökan.
45 §
Dispensansökan bör göras till VIF i så god tid, att den hinner behandlas innan
anmälningstiden till tävlingarna har gått ut.
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46 §
Om antalet lag är så många att kval måste tillgripas skall dispensansökan inte
beviljas.
47 §
Lag som beviljats dispens skall byta namn om bortfall av spelare gör att en annan
förening har flest spelare i laget. Dispensen överförs till den andra föreningen.
48 §
Beslut om dispens skall skriftligen meddelas ansökande förening med kopia till
förening vars medlem omfattas av dispensen. Arrangerande förening skall i god tid
få besked om dispensärenden. I samband med tävlingens genomförande skall
beviljade dispenser anslås eller meddelas vid t ex lagledarträff.
ÖVRIGA BESTÄMMELSER
49 §
Avsteg från dessa bestämmelser får endast göras i samråd med VIF om särskilda
omständigheter så motiverar. Skulle i något fall avsteg göras, ålägges VIF att
meddela detta vid kommande förbundsstämma.
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