
 

Sørumsand IF-svømmegruppe inviterer til  
Juleturnering i Vannpolo og Minipolo 

 Lørdag 1. Desember 
  

SIF Svømmegruppe ønsker alle barn og unge velkommen til juleturnering på Frogner i Sørum  
  

Stevnet vil foregå i vårt basseng på Frogner i Sørum,  
Trondheimsvegen 364, 2016 Frogner 

 
 TIDSPLAN: 

Kl. 09:00 – Lagledermøte, dommermøte og oppvarming 
Kl. 09:30 – Turneringen starter 

    Kamper starter med 15 minutters mellomrom 
Kl. 19:00 – Turneringen avsluttes 

 
STARTKONTINGENT: 

Turneringen koster 300,- kroner per påmeldt lag. 
Startkontingent faktureres i etterkant av stevnet. 

Send e-postadresse for faktura sammen med påmelding. 
 

PÅMELDING: 
Påmelding sendes samlet for den enkelte klubb til:  

svommestevne@sif.no 
Senest onsdag 31.oktober 2018. 

  
SPØRSMÅL kan stilles til  

Rune Nygaard: e-post: svomming@sif.no, tlf: 93263119 
eller 

Sverre Fjermestad: e-post: vannpolo@sif.no, tlf: 41765969 
 

 KAFETERIA: 
SIF Svømmegruppe vil ha kafeteria med salg av diverse mat og drikke. 
Det vil også være loddsalg med fine premier. Vi tar kontanter og Vipps. 

 
Parkering: 

Parkering kan gjøres ved Frogner skole og kultursenter, Trondheimsvegen 364, 2016 Frogner  
 

Overnatting: 
Overnatting kan gjøres på klubbhuset til Sørumsand IF, Parkvegen, 1920 Sørumsand 

Ta kontakt for mer informasjon om overnatting: svomming@sif.no  
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  LAGLEDERMØTE – STRYKNINGER – ETTERANMELDINGER: 

Lagledermøte avholdes i henhold til tidsplan. 
Etteranmeldinger og strykninger meldes på lagledermøtet. 

Endelig kampoppsett vil bli satt opp etter strykninger og etteranmeldelser. 
 

Om turneringen: 
 

Vår juleturnering er uapprobert, Målet med turneringen er å gi utøverne mulighet til å vise hvilke 
ferdigheter man har lært. Følelse av mestring skal være hovedfokus. Vi vil derfor gjøre nødvendige 

tilpasninger på lagledermøtet. For klubber med få deltakere vil vi finne lag de kan spille på, og vi gir rom 
for at eldre spillere kan delta i andre klasser dersom dette ikke gir laget en betydelig fordel. Dette må 
søkes om i forkant av turneringen. Vi har valgt å ikke holde turnering for ungdom født i 2000/2001. 

Dette er gjort av hensyn til kapasitet og hallens utforming.  
 

Årsklasse/Nivå Regler 

2002 og yngre Beachpolo regler i henhold til FINA sitt reglement: Link til FINA regler 
Unntak:  
Omganger: 2x5 minutter(med kampstart hvert kvarter) 
Bane: 15x10 meter på den dype delen av bassenget(1,8 på det dypeste) 
Andre avvik: Merking av bane, tidtaking mm. vil behandles på lagledermøtet 

2004 og yngre Beachpolo regler i henhold til FINA sitt reglement: Link til FINA regler 
Unntak:  
Omganger: 2x5 minutter(med kampstart hvert kvarter) 
Bane: 15x10 meter på den dype delen av bassenget(1,8 på det dypeste) 
Andre avvik.: Merking av bane, tidtaking mm. vil behandles på lagledermøtet 

2006 og yngre Beachpolo regler bestemt på lagledermøte: Innspill til FINA regler 

Minipolo Minipoloregler 4 mot 4: Link til minipoloregler 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.fina.org/sites/default/files/2018-01-23_beach_water_polo_rules_updated_25-11-2017_0.pdf
https://www.fina.org/sites/default/files/2018-01-23_beach_water_polo_rules_updated_25-11-2017_0.pdf
https://beachwaterpolofours.com/rules/
https://svomming.no/vannpolo/vannpolo-forside/minipolo/minipoloregler/

