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1. Om arrangörsmanualen 
 

Denna manual är till för arrangörer av en turnering i Polocupen. Syftet med denna manual är 

att beskriva de olika delmomenten i produktionen av en turnering i Polocupen samt vilka 

resurser och utrustning som krävs för att genomföra slutspelet på ett bra sätt. 

2. Tidsplan 
 

Nedan följer en tidsplan för arrangören och SSF. Datumet som är satt är det senaste datumet 

åtgärden ska vara gjord. 

 

 

Två månader innan turneringen Arrangör utses av SSF. 

 

En månad innan turneringen Information samt anmälan skickas ut av den 

arrangerande föreningen till deltagande lag. 

 

En vecka innan turneringen Ett detaljerat spelschema skapas av den arrangerande 

föreningen och delges övriga lag. 

 

Fem dagar innan turneringen Information läggs ut på SSF:s hemsida (av SSF). 

 

En dag efter slutspelet Ett referat skickas till SSF av den arrangören 

föreningen.   

3. Information 
 

Här listas vilken information som behöver skickas ut i samband med en turnering i Polocupen. 

 

3.1 Information om turneringen 

Senast en månad innan turneringen bör information ut till de andra föreningarna. 

Informationen bör innehålla: 

 

 Var turneringen spelas 

 När turneringen spelas  

 Information om anmälningsavgift 

 Övrig information som kan vara bra för andra föreningar att veta 
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3.1 Information inför turneringen 

Senast fem dagar innan finalspelet ska information läggas ut av SFF på SSF:s hemsida och 

sociala medier angående turneringen. I denna information ska framgå: 

 Var turneringen spelas. 

 Annan information som kan vara av intresse för läsare. 

 

3.2 Anmälningsavgift 

Arrangerande förening har rätt att ta ut en anmälningsavgift för deltagande i turneringen. 

Intäkterna från anmälningsavgifterna tillfaller den arrangerande föreningen. 

 

 

3.3 Resultatrapportering 

Resultaten från turneringen publiceras inte i Svensk vattenpolos resultatsystem, FX, men 

arrangören räknar resultatet i turneringen. 

 

3.4 Referat 

Arrangerande förening ansvarar för att ett referat skrivs från turneringen som ska läggas ut på 

SSF:s hemsida samt eventuella sociala medier. 

  

4. Turneringen 
 

I detta avsnitt finns information angående reglementet kring det sportsliga som rör 

turneringen. 

 

4.1 Åldersklass 

En spelare kan delta i Polocupen till och med att det år spelaren fyller 14 år. När spelaren når 

åldern för att spelas USM B har den inte möjlighet att spela turneringar i Polocupen. 

 

4.2 Spelschema 

Arrangerande förening ansvarar för att ett spelschema görs. För att förenkla för arrangören så 

har SSF tagit fram lottningsnycklar för 4-12 deltagande lag. Lottningsnycklarna finns på 

SSF:s hemsida under ”vattenpolo/serier”.  Med dessa lottningsnycklar behövs det en spelplan 

vid 1-9 deltagande lag och två spelplaner vid 10-12 deltagande lag. Arrangerande förening har 

möjlighet att begränsa antalet deltagande lag. 

Det viktiga vid schemaläggning i en turnering i Polocupen är att alla deltagande lag så långt 

som möjligt får spela lika många matcher. 
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4.3 Bassängtid 

Hur mycket bassängtid som krävs för respektive turnering är beroende på hur många lag som 

deltar. Det är arrangerande förenings ansvar att boka tillräckligt med bassängtid för att kunna 

genomföra turneringen enligt det schema som skapas.  

   

4.4 Deltagande lag 

En förening kan delta med flera lag i en turnering i Polocupen. Samtliga spelare ska inneha en 

giltig licens och arrangerande förening ska samla in laglistor som skickas till SSF. 

 

4.5 Spelplan 

Samtliga matcher i Polocupen ska spelas med en planlängd på 20 meter, Om arrangören inte 

har möjlighet till att spela på 20 meters längd så ska matcherna spelas på en planlängd som är 

så nära 20 meter som möjligt. Planlängden gäller samtliga matcher. Planbredden bestäms av 

respektive arrangör. 

 

4.6 Storlek på mål          

I Polocupen ska storleken på målen vara 2,5 x 0,8 meter.  

 

4.7 Bollstorlek 

Matcherna i en turnering i Polocupen ska spelas med en boll i storlek 4. 

 

4.8 Matchlängd 

Matchlängden i Polocupen är 4 x 5 minuter. Matchlängden får endast ändras om det är 

nödvändigt för att hinna med spelschemat. 

 

4.9 Lån av spelare 

I en turnering i Polocupen gäller samma låneregler som för Svensk vattenpolos 

serieverksamhet. 

 

4.10 Domare  

Arrangerande förening ansvarar för domartillsättning. Det rekommenderas att den 

arrangerande föreningen tar in utbildade domare eller uppmanar de deltagande lagen att ta 

med sig utbildade domare till turneringen för att på så sätt hålla en hög kvalitet på 

dömningarna. 
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4.11 Matchutrustning 

Följande matchutrustning bör finnas under en turnering i Polocupen. 

 Tillräckligt antal målburar med hela nät. 

 Linor för avgränsning av spelplan. 

 Resultattavla som visar mål, tid och utvisningar. 

 Elektroniska 30-sekundersklockor. 

 Extra tidtagarur. 

 Resultatblock för manuell målredovisning. 

 Bord och stolar till sekretariat. 

 Protokoll. 

 Röda, vita, blå och gula flaggor till sekretariatet. 

 Visselpipa till sekretariatet. 

 Gula koner till markeringar av 5-meterslinje. 

 Röda koner till markeringar av 2-meterslinje. 

 Tillräckligt antal godkända bollar. 

 Första förband. 

 

För arrangemangets skull så är det mycket viktigt att utrustningen är på plats och funktionell 

eftersom det är en starkt bidragande faktor till arrangemangets kvalitet. 

 

4.12 Matchsekretariat 

I matchsekretariaten ska minst två personer sitta för att föra protokoll samt sköta 

resultattavlan. Det är upp till arrangören att se till att det finns tillräckligt med folk med 

kompetens för detta så att behovet täcks. Sekretariatuppgifterna kan även läggas ut på 

deltagande lag och det är arrangören som fördelar dessa uppgifter. 

 

4.13 Tävlingsledning 

Arrangerande förening ansvar för tävlingsledning under en turnering i Polocupen. 
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5. Arrangemanget 
 

Det är upp till den arrangerande föreningen att genomföra sitt eget arrangemang och det är 

endast fantasin som sätter begränsningarna. 

Ett arrangemang kan dock enkelt lyftas genom ett par enkla åtgärder. De åtgärder som SSF 

anser vara det enklaste sättet att lyfta ett arrangemang är genom att spela musik och att ha en 

speaker.  

 

5.1 Musik 

En viktig detalj för hur arrangemanget uppfattas är den musik som spelas under och mellan 

matcherna. Musik kan spelas mellan matcherna samt under pauser och andra avbrott i spelet. 

Musiken bör ha ett tempo så att publiken får en positiv känsla av den. 

 

5.2 Speaker 

En bra speaker är mycket viktig för hur publiken uppfattar matcherna och hur intressant de 

tycker de är att titta på. Speakern bör kunna entusiasmera publiken och ha en bra röst vilket 

kan lyfta arrangemanget avsevärt. 

6. Prisceremoni 
 

6.1 Plan för prisceremonin 

Arrangande förening bör redan innan de sista matcherna spelas ha en klar plan över hur 

prisceremonin ska gå till. Det är viktigt att de deltagande lagen inför prisceremonin vet om 

var de ska stå osv. för att undvika missförstånd när priserna väl delas ut. 

 

6.2 Tidpunkt för prisceremoni 

Den arrangerande föreningen bestämmer tid för när prisceremonin ska ske. Det 

rekommenderas dock att den sker direkt efter turneringens sista match. 

 

6.3 Priser 

SSF tillhandahåller en pokal till vinnande lag i varje turnering i Polocupen. I övrigt är det fritt 

för arrangerande förening att tillhandhålla fler priser. 
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6.4 Prisutdelare 

Prisutdelare bör vara en av följande kategorier av personer: 

 

 Representant för den arrangerande föreningen. 

 Annan person som kan vara lämplig som prisutdelare. 

 

SSF vill med denna manual önska alla arrangörer för turneringar i Polocupen lycka till samt 

även tacka alla arrangörer som gör dessa turneringar till en härlig upplevelse för våra 

ungdomsspelare! 
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