NDFs startlisens
For å kunne delta i en konkurransegren approbert av Norges Dykkeforbund, må deltagerne ha
startlisens. Lisensen følger kalenderåret. NDFs startlisens er gjeldende for konkurranser i
finnesvømming, undervannsjakt, undervannsfoto og undervannsrugby.
Gjeldende aldersinndelinger og pris for lisens
Voksen: 01.01.1900 - 31.12.1990 (fylt 23 i løpet av 2013 og 24 i løpet av 2014).
Ungdom: 01.01.1991 - 31.12.2001 (fyller 23 - fylt 13 i løpet av 2014).
Barn: 01.01.2002 - 31.12.2013 (fyller 12 i løpet av 2014 eller yngre).

Voksen: NOK 250
Ungdom: NOK 150
Barn: Gratis (Dekkes gjennom ”Idrettsforsikring for barn”)
Utøveren må ha nødvendig sertifikat, FUD*, for grenen det konkurreres i. Det er ikke noe krav om sertifikat
tilknyttet undervannsrugby.
For aktiviteter som omfattes av lisensforsikringen er sertifikatkravet minimum CMAS* fridykkersertifikat eller
sertifikat i henhold til FUD. For disipliner der det benyttes apparat må utøveren inneha CMAS
apparatdykkersertifikat, tidligere versjon av Nordisk Apparatdykkerbevis eller sertifikat i henhold til FUD.
* FUD betyr en som har tatt grunnleggende apparatdykkerutdannelse i Norge etter 1.3.1995 (eksempelvis CM AS, PADI og NAUI).

Rutiner i forbindelse med lisensiering
1.

Utøveren
Definisjon utøver: Person som deltar i konkurransegren * approbert av Norges Dykkeforbund, individuelt eller på
lag. Med utøver menes også dommer.

2.

Klubben
Det er klubbens ansvar at det til konkurranser kun tas ut utøver(e) som har løst lisens og har gyldig medlemska p.

3.

Stevnearrangør
Konkurransens tekniske arrangør er ansvarlig for å kontrollere at alle utøvere har gyldig lisens og at denne gjelder
for den klubb utøveren representerer.

4.

NDF sentralt
NDF sentralt sender ut lisensinnbetaling til utøvere med allerede gyldig lisens i desember. Utover dette kan klubben
administrere eget lisensregister gjennom Sportsadmin eller Klubbadmin.
I konkurransesammenheng er lisensinnehavelse et krav. Lisensen vil også gjelde under organisert trening.

Alle som skal delta i en NDF-konkurranse skal løse lisens før konkurransen. Arrangør mottar liste over lisensierte
utøvere fra forbundskontoret.

AKTIVES REPRESENTASJONSREGLER
A. HOVEDREGEL
1.

En konkurranseutøver kan ikke representere mer enn en klubb tilsluttet Norges Dykkeforbund i en og samme gren i
samme konkurransesesong. Overgang kan således som hovedregel ikke meldes i løpet av sesongen. (Se ”B.
DISPENSASJONSMULIGHETER”)
Konkurransesesongen defineres slik:
Innendørsgrener: Undervannsrugby og Finnesvømming i basseng: fra og med september til og med mai.
Utendørsgrener: Undervannsjakt og Finnesvømming i åpent vann: fra og med april til og med november.
For undervannsfotografering (UV-Foto) er det ingen definert sesong.

2.

Ved overgang utenfor sesongen gjelder følgende:
2.1 Overgang skal meldes skriftlig pr. e-mail (scannet meldingsskjema til dykking@nif.idrett.no), eller i rekommandert
postsending til Norges Dykkerforbunds administrasjon.
2.2 Overgang må meldes senest 2 uker før sesongstart. Meldingen regnes gyldig når kvittering fra
administrasjonen er mottatt (gjeldende for e-post) eller fra poststempelets dato.

SPESIELT FOR LAGIDRETTER
3. Utøvere som tilhører klubb med flere lag (dame I, dame II, herre I, herre II, junior, osv) kan skifte lag innen
samme klubb i løpet av konkurransesesongen.
Unntak:
– Menn kan ikke delta på damelag.
– Seniorer kan ikke delta på juniorlag.
– En utøver kan ikke delta på flere lag innenfor samme klasse i samme serierunde eller i ett og samme
mesterskap. Med klasse menes junior, dame eller herre.
4. En utøver kan ikke delta både på A- og B-NM innenfor samme klasse.
B. DISPENSASJONSMULIGHET
1. Utøver eller klubb som føler sin situasjon spesiell, for eksempel dersom utøver flytter permanent til et område der det
vil være naturlig å tilhøre en annen klubb, kan søke om dispensasjon fra reglene. Skriftlig søknad med fyldig
begrunnelse sendes vedkommende utvalgsleder.
2. De tre nedenstående punkter må uansett være oppfylt før utøveren kan representere den nye klubben:
2.1 Klubbene overgangen skjer mellom må være enige om overgangen, og alle økonomiske forpliktelser må
være oppfylt overfor klubben utøveren forlater.
2.2 Lisens må være betalt og gjelde for inneværende år.
3. Overgang kan uansett ikke meldes mellom siste serierunde og NM-sluttspill.
Utvalgsleder behandler søknaden i samråd med utvalgets FS-kontakt. Resultatet er endelig.
Dersom overgang innen sesongen innvilges skal det betales et overgangsgebyr på kr. 1.000,-. Overgangsgebyret må være
betalt før utøveren er representasjonsberettiget for ny klubb.
C. SANKSJONER
1. Lagidrett:
UVR-lag som har benyttet utøver som ikke oppfyller kravene dømmes til tap 0-3 i de kamper i mesterskapet, serien, cupen osv.
hvor utøveren er benyttet. Ved eventuelt poengskille dømmes laget til tap.
2. Individuell idrett:
Utøver som ikke oppfyller kravene diskvalifiseres fra mesterskapet, serien, cupen osv. hvor utøveren har
deltatt.
3. Gebyrer og avgifter
Straffeavgift på kr. 500,- per utøver, som tilfaller Norges Dykkeforbund, ilegges en klubb ved påmelding av
utøver som ikke har oppfylt kravene.

