
Amager Cup 2019 
    

Amager Undervandsrugbyklub inviterer hermed igen til endags 

Cup i undervandsrugby for hold & spillere udenfor landets 2 bedste 

rækker. 

Tid og Sted 

For men or mix teams: Dato og tid: lørdag d. 6. April - 2018 kl. 8:00 – 20:00, med første kampstart kl. 

9:00. Dog med forbehold for, at første og sidste kampstart kan flyttes -/+ 30 minutter. 

Sted: Frankrigsgade Svømmehal, adressen er Frankrigsgade 35, 2300 København S. 

Adgang fra 8.00 til omklædning. 

Bassinet 

Spilleareal er 12,5m * 10m * 3,8m. Målene er skruet fast til bunden. 

Dommere 

Der sørges for dommere til Cuppen, så holdende kun selv skal stille max én dommer per kamp. 

Kampplan og tilmeldinger 

Der kan max deltage 14 hold til Cuppen og minimum 6 skal være tilmeldte for den bliver afholdt. 

Dagen og dermed spilleplanen arrangeres så holdende får mest mulig spilletid og der spilles alle mod 

alle hvis det er muligt inden for den tilgængelige tid. Så både alle mod alle og puljestruktur er en 

mulighed alt efter tilmeldinger. 

Der åbnes for svenske hold. 

Regler & Deltagelse – en opsummering 

Niveauet til Amagercup er steget gradvist gennem de sidste år. Der er vilkårene for deltagelse ligeså 

ændret en smule. De deltagende hold skal ikke være bejlere til landets bedste uv-rugby turnering. Vi 

sigter altså efter hold og spillere udenfor eliteniveau/ landsholdsniveau, men som de sidste par år, 

godkender vi at et par, af den slags, bærende spillere deltager alligevel. Er du i tvivl spørg os om i må 

deltage – så tager vi et kig på sagen! Damespillere og U21 spillere er dog undtaget. 

·    Der er ikke Holdledermøde. I stedet udsendes vigtige punkter sammen med spilleplanen 1 

uge før Cuppen. Følg også facebook gruppen. 

·       Mixhold må gerne deltage (hold med spillere fra flere klubber). 

  

  

https://maps.google.dk/maps?q=amager+undervandsrugby+frankrigsgade&hl=da&ll=55.66391,12.600074&spn=0.016993,0.049567&t=m&hq=undervandsrugby+frankrigsgade&hnear=Amager&z=15&iwloc=A
https://maps.google.dk/maps?q=amager+undervandsrugby+frankrigsgade&hl=da&ll=55.66391,12.600074&spn=0.016993,0.049567&t=m&hq=undervandsrugby+frankrigsgade&hnear=Amager&z=15&iwloc=A
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·       Hvis et hold udelukkende består af kvindelige spillere må modstanderne max. være 5 spillere 

i vandet (undtagen mod et andet kvindehold). 

·       Der spilles efter internationale regler, med disse undtagelser 

o   nedsat spilletid (afhængig af kampplanen) 

o   ingen timeout 

o   ’sudden death’ sker med 3 spillere i vandet (hvis der er brug for vindere i kampene) 

o   Der kontrolleres kun udstyr én gang per hold/ spiller (den første kamp) 

o   Hvis tiden er knap er det muligt at et dømt straffe automatisk giver mål (så tidsplanen ikke 

skrider). 

·       Hvis et hold ikke er klar til kampstart, taber holdet 0-5. Der er ikke tid til slæk. 

·       VIGTIGT – følgende adfærd vil resultere i øjeblikkelig ekskludering fra Cuppen 

o   Man må IKKE bruge sæbe, vaseline eller andet til fodlommerne i finnerne. 

o   Ingen børn eller familiemedlemmer må benytte faciliteterne (poolen). 

o   Mad må udelukkende indtages i de dertil markederede områder, eksempelvis i forhallen. 

o   Manglende afvaskning efter brug af WC/ Toilet. 

Spisning 

Da Cuppen afholdes en lørdag denne gang arrangeres der fællesspisning. Spisningen vil være buffet 

til en meget god pris. Dette finder sted 5-10 minutter fra svømmehallen og ca. 15 minutter efter 

sidste kamp. Vi sigter efter spisningen begynder fra 20.15 til kl. 20.30, mens nøjagtige tidspunkter 

kommer med spilleplanen. 

http://www.cafedallevalle.dk/amager.aspx 

Informationer & community på facebook 

Hold dig opdateret på http://www.facebook.com/amagercup  

Tilmelding & Betaling 

Det koster 1.250.00.- DKK per hold. Vi er gået væk fra at tage depositum. 

Bemærk: vi har af interne årsager i klubben valgt at øge dette deltagergebyr, og selvom vi ved det er 

en procentmæssig stor ændring, så giver det os nu penge til at aflønne nogle dommere med mere. 

  

Beløbet indbetales på konto: reg-nr 2105 konto 3492 959 382. Husk holdnavn på overførslen. 

Dog kan udenlandske hold betale kontant ved ankomst til Cuppen. 

  

http://www.cafedallevalle.dk/amager.aspx
http://www.cafedallevalle.dk/amager.aspx
http://www.facebook.com/amagercup
http://www.facebook.com/amagercup
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For spisning skal der blot tilmeldes antal af deltagere til bordbestilling. Der betales individuelt ved 

spisningen. 

  

Ved tilmelding til cup og til spisning sendes følgende informationer til bonjekhertz@gmail.com 

1)     holdnavn 

2)     kontaktperson og dennes kontaktinformation (mail adresse og mobilnummer) 

3)     antal deltagere til spisning (deltagerne betaler selv ved spisningen) 

4)     Vil i sende nogle på dommerkursus i løbet ad dagen? 

  

Sidste tilmelding (og dertilhørende overførsel modtaget for både Cup og spisning) er d. 10. marts – 

2017. Der kan max. deltage 12 hold ved stævnet, og der skal minimum være 6 hold tilmeldt d. 10. 

marts, ellers aflyses stævnet og pengene sendes retur. 

  

Prioritering af tilmeldinger 

Registrering af tilmeldinger sker i den rækkefølge som beløbet modtages på konto - ’først til mølle’ 

princippet. Med den undtagelse af vi foretrækker hele/ fyldte hold, da vi desværre har dårlig erfaring 

med hold der sidst på dagen kun stiller 5-7 mand. 
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Remember the trophy ”SvenskToppen as it is a 

perpetual trophy!  

 


