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§ 1. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER.
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

DDBU's turneringer fastlægges af Jakob Lyng.
DDBU's turneringer afvikles på fredage, lørdage, søndage og helligdage.
De endelige turneringsplaner for DDBU's turneringer skal offentliggøres på www.ddbupool.dk,
senest 1 måned før første kamp.
I tilfælde af internationale ændringer og justeringer af regler kan DDBU bringe DDBU's
turneringsreglement i overensstemmelse hermed. Der orienteres om disse ændringer på
DDBU's poolside på nettet: www.ddbupool.dk.
Registrering af en officiel dansk rekord i alle discipliner foretages af DDBU. En ny rekord eller en
tangering af en bestående rekord kan registreres i alle kampe, såvel nationale som
internationale, som overholder gældende regler og distancer, og som spilles i turneringer, der er
udskrevet af eller godkendt af DDBU.
Ansvar for meddelelse om en ny rekord/tangering påhviler den enkelte spiller/klub.
DDBU er ansvarlig for afviklingen af poolturneringer og stævner inden for rammerne af WPA's,
EPBF’s og DDBU's reglementer.
DDBU er ansvarlig for alle officielle turneringer i pool i Danmark.

§ 2. DRESSCODE.
1.

Der bruges to forskellige dresscodes i de danske poolturneringer.
Bukser og polo/skjorte skal være rene og pæne, de skal være strøget eller presset så de ikke
fremstår krøllede.
1.
Dresscode A:
a. Sorte sko med læder overdel. Piger må spille i sorte ballerinaer eller sorte
højhælede sko. Ingen sandaler, sneakers og tennissko eller lignende.
b. Sorte strømper.
c. Mørke ”Dress Pants”. Dvs. Bukser i stil med bukser til jakkesæt. Ikke jeans,
chinos, lærredsbukser o. lign.. Ingen lommer på siderne.
d. Piger/kvinder kan desuden spille i kjole, nederdel eller gamachebukser.
e. Polo eller skjorte med fastgjort logo, dvs.:
 Syet fast, med syninger hele vejen rundt. Ikke bare 3-4 stikninger.
 Dobbeltklæbende tape, der dækker hele logoets bagside.
 Strygemærker som sidder helt fast.
 Trykt på.
2.
Dresscode B:
a. Mørke sko. Sneakers kan tillades hvis logo er samme farve som skoen.
Sandaler er ikke tilladt.
b. Sorte strømper.
c. Mørke bukser. Ikke joggingbukser, træningsbukser o. lign.. Ingen lommer
på siderne.
d. Piger/kvinder kan desuden spille i kjole, nederdel eller gamachebukser.
e. Polo eller skjorte med fastgjort logo, dvs.:
 Syet fast, med syninger hele vejen rundt. Ikke bare 3-4 stikninger.
 Dobbeltklæbende tape, der dækker hele logoets bagside.
 Strygemærker som sidder helt fast.
 Trykt på.
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2.
3.
4.
5.
6.

I holdturneringer skal spillerne have ens polo/skjorte, samt matchende bukser.
(Ikke nødvendigvis samme mærke, men samme stil og farve.)
Er man i tvivl om man overholder reglerne kan man spørge DDBU, fx om en farve er ”mørk”.
Spillere, der ikke møder i reglementeret spilledragt, nægtes spilletilladelse og bliver
diskvalificeret.
Det er den aktuelle turneringsleder der har ansvaret for at ovenstående effektueres.
Såfremt reglerne vedr. reglementeret spilledragt ikke overholdes, idømmes arrangørklubben en
bøde.
DDBU's officielle spilledragt fastsættes af DDBU’s bestyrelse.
Har en spiller på grund af særlige personlige forhold ikke mulighed for at overholde en eller
flere dele af dresscode, kan spilleren før turneringens start søge om dispensation. Ansøgning
omdispensation skal sendes på mail til ddbupool@gmail.com senest syv dage før turneringens
start. På forlangende skal der fremvises lægeattest, som spilleren selv betaler for.

§ 3. REKLAME PÅ SPILLEDRAGT.
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Det er klubbernes ansvar at tilse, at reklamer på spilledragter og andre synlige reklamer i
klubbens lokaler er i overensstemmelse med god etik. Klubberne godkender selv indgåede
sponsoraftaler.
Reklamen må ikke omfatte opfordringer til at indtage alkohol og tobak.
Der kan fra 1. januar 2012 indgås sponsoraftaler med selskaber der har fået licens til at udbyde
sportsspil i Danmark i henhold til den nys spillelovs regler.
En spiller/klubhold kan have forskellige sponsorlogoer.
I forbindelse med ovenstående gøres der opmærksom på, at der kan være undtagelser, idet der
kan fremkomme bestemmelser i forbindelse med internationale stævner samt ved TVtransmission fra stævner i Danmark.
DDBU kan pålægge deltagere i en DDBU turnering at spille med logo for en DDBU sponsor.
En spiller kan indgå individuelle sponsorkontrakter.
Iagttager klubben ikke sit ansvar for overholdelse af stk. 1 og 2, kan klubben af DDBU’s
bestyrelse udelukkes fra turneringsdeltagelse i alle discipliner i op til 2 på hinanden følgende
sæsoner. Inden indgåelse af en sponsoraftale kan klubben kontakte DDBU’s sekretariat for en
udtalelse.

§ 4. TURNERINGSBESTEMMELSER
1.
2.
3.
4.

DDBU offentliggør hvert år en fortegnelse over samtlige turneringer og distancer gældende for
den kommende sæson.
Turneringer, der skal have gyldighed i DDBU, skal være afviklet efter bestemmelserne i
nærværende turneringsreglement.
Turneringerne kan være opdelt i regioner.
Mødetid:
 Spilletidspunkter for turneringer fastsættes af turneringsledelsen. Spillestedet skal være
åbent senest 45 minutter før starttidspunktet for første kamp.
 Såfremt et hold ikke møder op til det fastsatte spilletidspunkt, skal holdet dømmes som
taber, og idømmes en bøde.
 Til alle Danske Mesterskaber, og Mesterskaber i de lavere rækker er der en fast mødetid
som gælder for alle deltagende spillere.
 Hvis en spiller ikke personligt har meldt sin ankomst til turneringslederen, senest til det
fastsatte tidspunkt, bliver spilleren diskvalificeret.
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5.
6.
7.
8.
9.

10.

Alle spillere skal være til stede i turneringslokalet og til informationsmødet, dvs. fra
mødetiden og indtil turneringslederen har sat de første kampe i gang.
Hvis der er afbud eller udeblivelse til et Mesterskab, eller en spiller i øvrigt bliver
diskvalificeret inden de første kampe er sat i gang, vil seedningen blive justeret således at
spilleren trækkes ud, og de spillere der er seedet lavere rykkes op.
Når turneringen er sat i gang, er det spillerens eget ansvar at være klar til sine kampe, et
kvarter før de fastsatte tidspunkter på skemaet.
Hvis en spiller ikke er klar på dette tidspunkt, taber spilleren første sæt. Den spiller der
var klar, vinder trilningen.
Hvis spilleren endnu ikke er klar 5 min. efter kampstart tidspunktet, taber denne endnu
et sæt. Den spiller der var klar, får derudover breaket når den anden spiller er klar.
Hvis spilleren 10 min. efter kampstart tidspunktet, stadigvæk ikke er klar taber denne
kampen. Hvis dette er på vindersiden, kommer han over på tabersiden.
Reglen gælder hele turneringen, det vil sige, også de efterfølgende runder.
Den spiller der kommer for sent har ikke ret til opvarmning, men skal gå direkte i gang.

Til alle andre individuelle turneringer bliver afviklingsplanen med kamptidspunkter
offentliggjort senest 3 dage før turneringen. Der er ingen fælles mødetid, men alle spillere
skal være klar til at trille om udlægget på dette fastsatte tidspunkt.
 Hvis en spiller ikke er klar på dette tidspunkt, taber spilleren første sæt. Den spiller der
var klar, vinder trilningen.
 Hvis spilleren endnu ikke er klar 5 min. efter kampstart tidspunktet, taber denne endnu
et sæt. Den spiller der var klar, får derudover breaket når den anden spiller er klar.
 Hvis spilleren 10 min. efter kampstart tidspunktet, stadigvæk ikke er klar taber denne
kampen. Hvis dette er på vindersiden, kommer han over på tabersiden.
 Reglen gælder hele turneringen, det vil sige, også de efterfølgende runder.
 Den spiller der kommer for sent har ikke ret til opvarmning, men skal gå direkte i gang.

Udebliver en spiller/et hold uden afbud, idømmes spilleren/holdet en bøde.
Afbud fra en spiller/et hold til en kamp skal omgående meddeles til den arrangerende klub eller
turneringsledelsen, der administrerer den pågældende turnering.
Indsendelse af turneringsskemaer, der ikke udfyldes online, skal ske, med email, senest dagen
efter spilledagen.
Resultaterne fra holdturnering indberettes online via www.ddbupool.dk.
Individuelle - og holdkampe.
 Den arrangerende klub og modstanderne har ansvaret for, at stævnet/turneringen afvikles
efter DDBU's reglement.
 Accepteres det, at en spiller/et hold kommer for sent, kan der ikke efterfølgende
nedlægges protest for dette.
 Den enkelte klub bærer selv ansvaret for, at de enkelte spillere er spilleberettigede.
 I alle divisioner skal en klub have mindst 3 borde for at kunne afholde en runde.
I forbindelse med turneringskampe/stævner er spillere, dommere, listeførere og officials
underlagt DIF’s dopingreglement.
 Alle er forpligtiget til, på DIF's og DDBU's foranledning, at lade sig doping- og alkoholteste
før eller straks efter kampen.
 Det er ikke tilladt at indtage alkoholholdige drikke under stævner/turneringer. Dette
gælder fra stævnets begyndelse, til den enkelte spiller har spillet/dømt sin sidste kamp den
pågældende dag.
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11.

12.
13.

14.
15.

Det er ikke tilladt at spille med større alkoholpromille i blodet end laveste promillegrænse
for bilkørsel.
Hvis en spiller skal repræsentere DDBU, eller Team Danmark, for dennes regning i et
internationalt mesterskab, kan klubben/spilleren få ændret spilledato.
 Det er dog kun det hold, som spilleren deltager på, som kan få ændret denne dato (ikke en
hel turneringsrunde).
 Kan de implicerede parter ikke blive enige om ny spilledato, fastsættes denne af DDBU’s
turneringsledelse.
 DDBU’s Turneringsleder skal i alle tilfælde godkende den nye dato.
DDBU’s Pool udvalg er ansvarligt for udtagelse af spillere til VM, EM og øvrige officielle
mesterskaber.
Såfremt bestemmelserne i nærværende turneringsreglement ikke overholdes efter hensigten,
kan DDBU’s Pool Udvalg ændre resultatet af en kamp, frakende spilleren eller klubben retten til
hjemmebane i en periode, ligesom de pågældende kan straffes med bøde eller udelukkelse af
kortere eller længere varighed.
Rygning er ikke tilladt af spillere mens deres kamp er i gang. Dette gælder også e-cigaretter.
Der afholdes kun turneringer i lokaler der er røgfrie, eller har installeret et separat rygerum,
eller rygekabine der overholder de for området gældende lovkrav.

§ 5. LICENS.
1.
2.
3.

4.

Alle deltagere i DDBU's turneringer skal have en Licens.
Licensen udskrives af DDBU.
Det er muligt at få Licens til at spille for to forskellige klubber samtidig. Dette kan lade sig gøre,
såfremt ens primære klub ikke selv råder over mindst ét bord til den disciplin man også ønsker
at spille.
DDBU skal orienteres ved klubskifte.

§ 6. Deltagelse i Mesterskaber.
For at kunne deltage i Danmarks Idrætsforbunds danmarksmesterskab, skal man enten være:
Dansk Statsborger, eller udenlandsk statsborger, der har haft folkeregisteradresse i Danmark i
mindst to år forud for turneringen, og ikke have været deltager i Mesterskaber i hjemlandet, og
ikke har repræsenteret sit hjemland i et internationalt Mesterskab de sidste 2 år.
§ 7. UNGDOMSSPILLERE OG JUNIORSPILLERE.
For at deltage i en juniorturnering i pool må spilleren maksimalt have sin 18 års fødselsdag, i
det pågældende år.
§ 8. KLUBSKIFTE
1.
2.

3.

Der er frit klubskifte imellem to sæsoner.
Det er også muligt at skifte klub i løbet af en sæson.
 Har man spillet holdkamp i indeværende sæson, gives spilleren en karantæne på 4
holdkampe i holdturneringen.
Ved klubskifte er det spillerens pligt skriftligt at underrette DDBU om dette ved indsendelse af
en udmeldelsesblanket fra den tidligere klub. Kan spilleren dokumentere, at den tidligere klub
ikke efter anmodning inden for 14 dage efter udmeldelsen har udfærdiget en skriftlig
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4.

5.
6.
7.
8.

bekræftelse til spilleren, idømmes klubben en bøde på kr. 500.- Karantænen udløber efter 4
holdkampe, efter at DDBU har modtaget skriftlig meddelelse om klubskiftet.
Såfremt et medlem melder sig ud af en klub, eller en klub udelukker et medlem, og der er et
økonomisk mellemværende i form af gebyr for licens, turneringsdeltagelse eller kontingent, er
det klubbens pligt at oplyse DDBU om dette forhold.
Dette skal gøres senest 30 dage efter udelukkelsen.
Medlemmet kan efterfølgende ikke opnå spilletilladelse i en anden klub under DDBU, før det
økonomiske mellemværende er afviklet.
Navnene på udelukkede/udmeldte medlemmer sendes til DDBU.
Så snart det økonomiske mellemværende er afviklet, er det klubbens pligt omgående at
informere DDBU.

§ 9. PROTESTER.
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.

Et hold eller en spiller kan nedlægge protest, såfremt man mener, at gældende reglement er
overtrådt.
Protest nedlægges ved, at man straks ved begivenhedens indtræden eller straks efter, at man
er blevet bekendt med begivenheden, orienterer turneringslederen for den aktuelle turnering.
Kampen spilles til ende under protest, og dette påføres spilleskemaet, der herefter
underskrives af begge parter. Spilleskemaet og en skriftlig beskrivelse af hændelsesforløbet
sendes straks (senest næste dag) til pågældende turneringsledelse vedlagt kr. 100,00. Samtidig
fremsendes en kopi af sagens akter til den klub, der protesteres imod.
Såfremt turneringsudvalget i DDBU vælger at nedlægge protest, skal dette ske senest 8 dage
efter den pågældende spilledato.
En konkret afgørelse om afvikling af turneringer og om op- og nedrykning kan kun behandles i 2
instanser.
Første instans er DDBU’s Pool Udvalg, anden og sidste instans er DDBU´s forretningsudvalg
Kendelse afsiges senest 8 dage efter protestens modtagelse og meddeles de involverede parter
skriftligt.
Såfremt protesten tages til følge, tilbagebetales gebyret.
Hvis en protest medfører, at der dekreteres omkamp, skal de hermed forbundne udgifter
afholdes af den part, der har tabt sagen.
Protester kan kun behandles af uvildige personer. I grænsetilfælde kan et flertal i DDBU's
bestyrelse erklære en person for inhabil.

§ 10. YDELSER OG TILMELDING TIL TURNERINGER.
1.
2.
3.

Spilleren/klubben betaler selv sine rejseomkostninger.
Borde til turneringen stilles vederlagsfrit til rådighed af den arrangerende klub.
Tilmeldinger til alle turneringer sker online, via links på www.ddbupool.dk.

§ 11. DOMMER.
1.
2.

Hvis der ikke er en Hoveddommer (HD), fungerer Turneringslederen (TL) som HD.
Spillerne er selv som dommer i den kamp de spiller. Begge spillere kan tilkalde HD eller en
anden upartisk spiller til at dømme enkelte situationer.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.
13.
14.

HD må ikke advare en spiller, hvis denne er ved at begå en fejl.
Det er spillerens eget ansvar at tømme fyldte huller på borde som ikke har returløb.
Såfremt en spiller ønsker at få rengjort en eller flere baller, skal modstanderen eller HD
informeres på forhånd, og sikre at ballen markeres korrekt.
Såfremt en spiller ikke efterkommer dommerens anvisninger, kan dommeren tildele
vedkommende en advarsel.
Sker dette to gange i samme kamp, medfører det tab af sæt, og tredje gang er det tabt kamp.
En spiller skal, når han ikke er ved bordet, sidde på den stol, han er blevet tildelt. Hvis han af en
eller anden grund får brug for at forlade stolen, skal han først spørge HD om tilladelse.
Det er ikke tilladt en spiller at få råd og vejledning under en kamp. Hvis HD skønner at en spiller
har overtrådt denne regel, kan han tildele spilleren en advarsel, i grovere tilfælde tab af sæt,
ved gentagelse tabt kamp, som også betyder at spilleren dømmes for usportslig optræden.
Protester skal indgives, før det næste stød tages, ellers kan protesten ikke behandles. Hvis HD
ikke kan afgøre protesten med henvisning til reglerne, må han forelægge protesten for TL.
Kampen er suspenderet indtil protesten er afgjort.
HD har ret og pligt til at sikre, at ingen foretager sig noget, som efter hans vurdering er
usportsligt, forstyrrende el. lign., over for andre spillere, officials, gæster eller sporten i
almindelighed.
Med eller uden varsel har dommeren eller andre officials retten til at straffe eller diskvalificere
en hvilken som helst spiller, som opfører sig på usportslig vis.
Spillerne fører selv scoretavlen og kampprotokollen.
Vinderen af kampen sørger for indberetning af slutresultatet til TL.

§ 12. ARRANGØR FORPLIGTELSER.
Danmarks Mesterskaber og Elite turneringer:
Hovedtræk: Arrangøren skal stille med mindst 1 person (Turneringsleder), der er i stand til at styre
hele stævnet. Denne må ikke selv være med i turneringen. Derudover skal arrangøren sørge for alt
opstilling og opsætning af udstyr og reklamer, og nedtagning og nedpakning efterfølgende.
1. Turneringsleder, der er til stede 30 min. Før første kamp, og til finalen er spillet. Hans opgaver og
pligter omfatter:
a. Registrering af spillere.
b. Godkendelse af spillernes påklædning.
c. Byde velkommen og informere om de generelle regler for turneringen.
(Distance, tid pr. Kamp, time out, kampstart, opvarmning osv..)
d. Udfyldning af skemaet der bruges til afviklingen.
e. Sætte kampe i gang i henhold til tidsplanen, der er udarbejdet af DDBU.
f. Sørge for at der er livescore fra mindst to kampe i hver runde.
g. Sørge for en kompetent dommer til finalen, kan evt. selv være dommer.
2. Før stævnet starter skal klubben indrette spillestedet så det egner sig til afholdelse af DM.
a. Borde og stole flyttes, så der er optimal plads rundt om poolbordene. Og så reglerne
omkring afstande til vægge og borde i materialesreglementet §1, punkt 6. overholdes.
b. Der opstilles et Turneringsleder bord, med minimum 2 stole, og plads til mindst 2 bærbare
computere og diverse papirer.
c. Der sættes bannere, bander, roll-up og andre sponsormateriale op så de er synlige for
tilskuerne, evt. Så de kan ses på evt. streaming kameraer.
3. Til DM skal der være nye klæder på poolbordene, evt. i henhold til aftale med sponsor.

Side 7 13-10-2016

a. Der bliver leveret baller fra DDBU til stævnet. Hvis disse ikke er helt nye skal du pudses
inden turneringen starter. Og de skal pudses igen inden ¼-finalerne.
b. Poolbordene skal støvsuges og rengøres inden start, og igen inden ¼-finalerne.
c. Til Eliteturnerigner skal baller pudses inden turneringen starter.
d. Poolbordene skal støvsuges og rengøres inden start, og evt. igen inden ¼-finalerne.
4. Klubben skal sørge for opsætning af:
a. Hovedcomputer til turneringslederen.
b. Evt. 4 mini score computere ved de 4 borde de benyttes.
c. Sørge for tilslutning til WiFi, evt. opsætning af mobil web router, og at alle computere er
tilsluttede.
5. I det tidsrum der spilles kampe må der ikke udlejes andre billardborde i samme lokale som
turneringen afvikles i.
a. Medmindre dette på forhånd er aftalt med DDBU.
6. Musikken skal være dæmpet. Det skal være forholdsvis stille musik, uden snak imellem sangene,
så ingen radio, så det ikke forstyrer spillerne.
Andre turneringer:
Hovedtræk: Arrangøren skal stille med mindst 1 person (Turneringsleder), der er i stand til at styre
hele stævnet. Denne må gerne selv være med i turneringen. Derudover skal arrangøren sørge for alt
opstilling og opsætning af udstyr og reklamer, og nedtagning og nedpakning efterfølgende.
1. Turneringsleder, der er til stede 30 min. Før første kamp, og til finalen er spillet. Hans opgaver og
pligter omfatter:
a. Registrering af spillere.
b. Godkendelse af spillernes påklædning.
c. Byde velkommen og informere om de generelle regler for turneringen.
(Distance, tid pr. Kamp, time out, kampstart, opvarmning osv..)
d. Udfyldning af skemaet der bruges til afviklingen.
e. Sætte kampe i gang i henhold til tidsplanen, der er udarbejdet af DDBU.
f. Evt. sørge for at der er livescore.
2. Før stævnet starter skal klubben indrette spillestedet så det egner sig til afholdelse af turnering.
a. Borde og stole flyttes, så der er optimal plads rundt om poolbordene. Og så reglerne
omkring afstande til vægge og borde i materialesreglementet §1, punkt 6. overholdes.
b. Der opstilles et Turneringsleder bord, med minimum 2 stole, og plads til mindst 1 bærbar
computer og diverse papirer.
c. Der sættes bannere, bander, roll-up og andre sponsormateriale op så de er synlige for
tilskuerne, evt. Så de kan ses på evt. streaming kameraer.
d. Poolbordene skal støvsuges og rengøres inden start.
e. Ballerne pudses inden turneringen starter.
3. Klubben skal sørge for opsætning af:
a. Hovedcomputer til turneringslederen.
b. Sørge for tilslutning til WiFi, evt. opsætning af mobil web router.
c. I det tidsrum der spilles kampe må der ikke udlejes andre billardborde direkte op ad de
borde der benyttes. Og der må ikke udvises støjende og forstyrrende adfærd.
1.

Musikken skal være dæmpet. Det skal være forholdsvis stille musik, uden snak imellem
sangene, så ingen radio, så det ikke forstyrer spillerne.

§ 13. EVALUERING OG ÆNDRINGER TIL TURNERINGSREGLEMENTET
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2.
3.
4.
5.
6.

Jakob Lyng og ”Pool udvalget” evaluerer i løbet af sæsonen turneringsreglementet, og
behandler forslag til den kommende sæson.
Den endelige datoplan, for den kommende sæson, offentliggøres senest 1. juli 2015.
Opdateringer og ændringer til turneringsreglementet offentliggøres senest 1. juli 2015.
Distanceliste vedr. individuelle turneringer og holdturneringer offentliggøres inden sæsonstart.
Det reviderede turneringsreglement offentliggøres i fuld længde.

§ 14. BØDER
Hvis en arrangør ikke afholder turneringer i overensstemmelse med dette reglement, kan arrangøren
straffes med advarsel, bøde eller fratages fremtidige arrangementer.
Se i øvrigt ”DDBU Bøderegulativ” som også er gældende for pool.
Note:
Alle regler er lavet ud fra den hensigt at turneringer afvikles på en sportslig korrekt måde, som giver alle deltagere ens forudsætninger.
At et forhold ikke er nævnt i reglementet, betyder ikke at det er op til en individuel vurdering, så forelægger man det for DDBU Pool
Udvalget, som tager stilling til det. Og herefter får det skrevet ind i reglementet ved næste opdatering. Hvis der er tvivl om forståelsen af en
regel, eller den er tvetydig, er det den fortolkning DDBU Pool Udvalg kommer frem til der er gældende.
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