DSNs kamp- og turneringsreglement
Kapittel 1
Alminnelige bestemmelser
§1-1
Alle klubber tilsluttet Disksport Norge (DSN) skal arrangere sine turneringer i overensstemmelse med
DSNs lov, Kamp- og turneringsreglement og de til enhver tid gjeldende internasjonale regler.
§1-2
Ingen kan inngå avtale som medfører at offisiell kamp/turnering i disksport kan sendes i lyd- og
billedmedia uten at DSN har godkjent avtalen.

Kapittel 2
Markedsbestemmelser
§ 2-1 Virkeområde, formål og omfang
(1) Disse bestemmelser gjelder for DSN og dets organisasjonsledd (klubber) og utøvere, og
kan bare endres av DSN v/forbundstinget.
(2) Bestemmelsenes formål er blant annet å regulere:
a) avtaler og samarbeid (markedsavtaler) mellom DSN med underliggende
organisasjonsledd og næringslivet (kommersielle aktører)
b) det interne forholdet mellom DSN og underordnede organisasjonsledd hva gjelder
markedsrettigheter
c) utøvernes rettigheter og plikter ved inngåelse av markedsavtaler og samarbeid med
næringslivet
(3) Bestemmelsene omfatter alle markedsavtaler som gjelder reklame og annen profilering,
herunder blant annet:
d) På drakter, oppvarmingsdresser, sportsutstyr mv
e) På idrettsarena, idrettshaller mv
f) I medlemsblad, program og annonser i dagspresse, ukepresse, radio, tv og internett
mv
g) Ved underholdning og lignende tiltak i forbindelse med arrangementer mv
h) Bruk av utøvere i markedsføringsøyemed
i) Bruk av organisasjonsleddenes logo/emblem mv
(4) Disse markedsbestemmelser er utformet i henhold til NIFs lov kapittel 13 og 14 som også
gjelder i tillegg til disse bestemmelsene.
§ 2-2 Rett til å inngå markedsavtaler
(1) Kun organisasjonsledd har rett til å inngå markedsavtaler, jf. NIFs lov § 13-3 (3), herunder
slik at utøvere ikke kan stå som part i markedsavtaler.
(2) DSN har innsynsrett i markedsavtaler inngått av underordnet organisasjonsledd, jf. også
NIFs lov § 2-2.
(3) Alle avtaler skal være i henhold til NIFs lov og norsk lovgivning (f eks lov om pengespill
m.v.). Alle markedsavtaler som omfatter markedsføring av utøvere skal inneholde en
bestemmelse om at sponsoren ikke kan markedsføre utøvere som skal delta i de olympiske
leker (OL) i OL-perioden, jf. IOCs charter.
§ 2-3 Utøvers medvirkningsplikt og forbeholdsrett
(1) DSN med underliggende organisasjonsledd kan i rimelig utstrekning kreve at deres
tilknyttede utøvere medvirker i gjennomføringen av sine markedsavtaler, jf. NIFs lov § 14-5. I
forhold til hva som menes med ”i rimelig utstrekning” vises det til NIFs lov § 14-5 (2).
(2) Utøver kan ta forbehold om ikke å bli benyttet i markedsføring dersom slik medvirkning vil
stride mot utøverens etiske eller moralske overbevisning, jf. NIFs lov § 14-5 (3).

§ 2-4 Markedsrettigheter knyttet til idrettsarrangement
(1) DSN har eiendomsrett en til de idrettsarrangementer det selv arrangerer og til
idrettsarrangementer som er en del av et arrangementssystem regulert av DSNs regelverk, jf.
NIFs lov § 14-2. DSN har i henhold til dette blant annet eiendomsretten til følgende
idrettsarrangementer:
a) Alle turneringer/kamper som inngår i DSNs serie- eller turneringssystem
b) Alle turneringer/kamper som inngår i Norgesmesterskapet
c) Andre turneringer/kamper DSN arrangerer
(2) Eiendomsretten til et arrangement innebærer blant annet rett til å stille betingelser for:
- Deltakelse (Heriblant lisens, bekledning, m.m).
- Rett til å kreve vederlag fra deltakere og/eller publikum.
- Rett til å utnytte de økonomiske muligheter som arrangementet gir grunnlag for, herunder
medierettigheter, jf. NIFs lov § 14-2 (3)
- Rapportering av resultat
(3) For øvrige idrettsarrangementer har det organisasjonsleddet som arrangerer
arrangementet, eiendomsretten til dette.
(4) DSN kan lisensiere hele eller deler av markedsrettighetene til de arrangementer som
fremgår av denne bestemmelsens første ledd. DSN kan i denne sammenheng stille krav om at
arrangør ikke inngår avtaler med sponsorer som er i en virksomhet som representerer verdier
som ikke er i tråd med idrettens egne verdier (Eks: tobakk, alkohol m.m.)
§ 2-5 Annen markedsføring
(1) DSN eier samtlige markedsrettigheter som omfattes av landslagsvirksomheten, herunder
blant annet alle rettigheter knyttet til markedsføring av de utøverne som til en hver tid er uttatt
på landslaget.
(2) I internasjonale konkurranser der utøverne representerer DSN/Norge skal utøverne
konkurrere i landslagsdrakter og følge DSNs bekledningsinstruks.
(3) Klubbene eier samtlige markedsrettigheter som omfattes av klubbvirksomheten, herunder
blant annet alle rettigheter knyttet til markedsføring av de utøverne som er medlem av klubben
med unntak av de utøvere som eventuelt er uttatt på DSNs landslag. Klubber som har
landslagsutøvere som medlem og som ønsker å benytte disse i sin markedsføring, skal
innhente DSNs skriftlige forhåndsamtykke før avtale inngås. DSN kan nekte godkjennelse
eller sette vilkår for godkjennelse dersom det har saklig grunn til det.
§ 2-6 Markedsavtalenes varighet
Avtaler som omfattes av disse bestemmelser skal være tidsbegrenset og ikke vare lenger enn fire år.
§ 2-7 Sanksjoner ved brudd på markedsbestemmelsene
Brudd på disse bestemmelsene kan sanksjoneres i henhold til DSNs sanksjonsregler

Kapittel 3
Sesongen
§ 3-1. Sesong sommeridrett
For disksport som har sin hovedaktivitet om sommeren begynner sesongen 1. april og slutter 30.
september.
§ 3-2. Sesong vinteridrett
For disksport som har sin hovedaktivitet om vinteren begynner sesongen 1. oktober og slutter 31.
mars.
§ 3-3. Aktivitet utenfor sesong
Arrangement på nasjonalt eller regionalt nivå skal som hovedregel foregå innenfor sesong.
Arrangement på nasjonalt eller regionalt nivå, som har sin tilhørighet i den aktuelle sesongen, har
fortrinn foran all aktivitet som foregår utenfor sin naturlige sesong.

Kapittel 4
Ultimate
-

Her må «Guidelines for the Norwegian Ultimate Series» oversettes og legges inn.

Kapittel 5
Diskgolf
-

Her må reglement for diskgolf inn.

Kapittel 6
Spilleres, laglederes og lagfunksjonærers kvalifikasjoner
§ 6-1 Spilleberettigelse
Spilleberettiget i offisielle kamp/turnering (approbert av DSN) er medlemmer av klubb tilsluttet DSN,
som har betalt overgangsgebyr og er ferdig med evt. overgangskarantene, og som har gyldig lisens,
dersom slik kreves.
§ 6-2 Kvalifikasjoner som utøver
1. En utøver kan kun delta for én klubb i samme gren.
2. En utøver kan ikke delta for flere klubber i forskjellige grener, om hovedklubben har tilbud
innenfor alle disse grenene.
§ 6-3 Omkamper
1. I omkamper på grunn av protester, kan kun de spillere delta som var kvalifisert til den
opprinnelige kamp. Dette gjelder også kamper som utsettes til neste sesong.
2. Hvis en berammet kamp utsettes, gjelder regelen i punkt 1 tilsvarende. Hvis en kamp ikke
var berammet, gjelder den sist spilte kamp for hvert lag i hver turnering som
kvalifikasjonstidspunkt.
§ 6-4 Aldersgrupper.
Yngre junior – Ut det året man fyller 15 år.
Junior – Ut det året man fyller 19 år.
Master – Fra det året man fyller 40 år.
Grand Master – Fra det året man fyller 50 år.
§ 6-5 Spillere, lagledere og lagfunksjonærer som er utelukket fra deltagelse i kamp/turnering:
1. Kan sitte på tribunen under en slik kamp/turnering. Utøveren kan imidlertid ikke oppholde
seg i sitt lags lagbenkområde eller i lagets garderobe og kan heller ikke utføre noen praktiske
oppgaver for sitt lag/sin klubb.
2. Lagleder (inkl. assisterende lagleder) som er utelukket fra en kamp/turnering, kan under en
slik kamp/turnering ikke oppholde seg i den bygningen der kampen spilles, ei heller i sitt lags
garderobe. Lagledere kan heller ikke på noen måte (f.eks. via telefon, walkietalkie, PC eller
andre kommunikasjonsmidler) kommunisere med sitt lag (utøvere, lagledere, lagfunksjonærer)
under en slik kamp/turnering.
3. Begrepet «under en slik kamp/turnering» defineres som perioden fra 30 minutter før fastsatt
tidspunkt for kampstart/turneringsstart og til sluttsignalet går.
§ 6-6 Feil ved utøveres, laglederes og lagfunksjonærers kvalifikasjoner - Lagidrett
1. Hvis en utøver, lagleder eller lagfunksjonær har deltatt på det seirende lag i strid med
reglene i dette kapittel, skal laget tape den aktuelle kampen.
2. Kampens resultat er dog endelig med mindre det innen protestfristens utløp er protestert,
eller resultatet innen 3 –tre– måneder er underkjent av DSN.
3. Taper et lag kamp etter ovenstående punkt 1, i to eller flere kamper i samme serie, kan
laget utelukkes fra videre deltagelse i denne serie. Hvis et lag utelukkes fra videre deltagelse,
annulleres alle kamper laget har spilt i denne serie.
§ 6-7 Feil ved utøvers kvalifikasjoner – Individuell idrett
1. En utøver som har deltatt i strid med reglene i dette kapittel skal få sitt resultat annullert.
2. Utøver som har deltatt i strid med reglene i mer enn en turnering, kan utestenges fra videre
deltagelse den aktuelle sesongen.

Kapittel 7
Dømming – «Spirit of the game»
§ 7-1. Det brukes ikke dommere i disksport. Dømming foregår ved hjelp av andre utøvere under
tanken om «Spirit of the game».
§ 7-2. Ved behov kan turneringsdirektør ta avgjørelser hvor det er uenighet mellom utøvere.

Kapittel 8
Øvrige funksjonærer
§ 8-1. Turneringsledelsen har ansvaret for å oppnevne eventuelle funksjonærer til kamp/turnering.
§ 8-2. Turneringsdirektører skal godkjennes av DSN i forkant av kamp/turnering.

Kapittel 9
Overgang
§ 9-1 Begrensninger i klubbenes rett til å kontakte medlemmene i annen klubb
1. En klubb som ønsker å henvende seg til et medlem av en annen klubb for å påvirke
vedkommende til å skifte klubbtilhørighet, må først varsle den andre klubben om dette skriftlig.
2. Dersom en utøver tar kontakt med en klubb for å diskutere en eventuell overgang, skal
denne klubbe uten unødig forskinkelse varsle utøverens klubb om denne kontakten.
3. Dersom det tas kontakt, som nevnt i pkt. 1, med et medlem av en annen klubb, og
vedkommende ikke er fylt 13 år, skal i tillegg vedkommendes foresatte informeres før det blir
gjort en slik henvendelse. Dersom foresatte motsetter seg at vedkommende kontaktes, plikter
klubben å respektere dette.
§ 9-2 Generelle bestemmelser
1. Enhver som har deltatt som utøver for en klubb i en offisiell kamp eller turnering (approbert
av DSN), må søke om overgang for å bli berettiget som utøver for en annen klubb. Søknad
sendes DSN på særskilt skjema. Søknaden ansees ikke levert før gjeldende
behandlingsgebyr for overgangssøknad er betalt til DSN.
2. DSN fastsetter behandlingsgebyr for slik overgangssøknad.
3. DSN skal snarest, og senest inne tre (3) virkedager etter at søknad og overgangsgebyr er
mottatt, sende kopi av søknaden til søkerens tidligere klubb for uttalelse. Klubben må, innen
14 dager etter at søknaden er sendt fra DSN, avgi uttalelse der klubben aksepterer eller
motsetter seg at overgang innvilges. Unnlater klubben å avgi uttalelse innen denne frist, anses
den å ha akseptert at søknaden innvilges. Når søknad med utøverens signatur og
overgangsgebyr er mottatt hos DSN kan ikke spiller delta i offisielle kamper/turneringer før
søknaden er innvilget og ev. karantene har utløpt.
4. Overgang kan under ingen omstendighet godkjennes før ev. forpliktelser overfor tidligere
klubb er brakt i orden og gjeldende overgangsgebyr er innbetalt til DSN.
5. Søkeren kan delta i offisielle kamper/turneringer (approbert av DSN) for ny klubb når
karantene tiden er utløpt. Karantenetiden løper fra og med den dato tidligere klubb har gitt sin
aksept.
i) Det påløper ingen karantenetid for utøvere som ikke har deltatt i offisiell
kamp/turnering de siste 12 månedene før søknaden foreligger hos DSN.
ii) Det påløper ingen karantene tid når overgangssøknad mottas i perioden 1. mai –
30. juni. for grener med vintersesong og i perioden 1. desember – 31. januar for
grener med sommersesong.
iii) Det påløper 14 dagers karantene dersom søknaden mottas i perioden 1. juli – 15.
desember for grener med vintersesong og i perioden 1. februar – 15. juni for grener
med sommersesong.

iv) Det påløper ingen karantene tid for utøvere under 15 år. Unntak: dersom
overgangen skjer mellom 2 lag i samme turnering påløper 14 dagers karantenetid i
henhold til punkt iii).
6. Overgang kan ikke innvilges når søknad mottas i perioden 15. desember – 30. april for
grener med vintersesong og perioden 15. juni – 30 november for grener med sommersesong.
7. DSN kan etter særskilt søknad dispensere fra bestemmelsene i punktene 5. og 6. dersom
de finner at hensynet til spilleren og/eller klubbene rettferdiggjør dette.

Kapittel 10
Forsikring og lisenser – Diskgolf
§ 10-1. Alle norske spillere som deltar i Norgescupen eller andre turneringer i regi av Disksport Norge
må ha løst lisens hos DSN.
§ 10-2. Alle arrangører plikter å informere om lisenskravet i kunngjøringen av turneringen, samt
legge en lenke til DSNs lisensside.
§ 10-3. En spiller som ikke kan vise turneringssekretariatet/turneringsansvarlig gyldig lisens ved
turneringens start, tillates å delta under forutsetning om at vedkommende signerer skjema hvor
spilleren bekrefter å ha løst lisens.
§ 10-4. En spiller som har deltatt i lisenspålagt turnering, uten gyldig lisens får sitt resultat annullert
og ilegges en bot på kroner 1.000,-. Spilleren må i tillegg løse lisens før han/hun kan delta i ny
turnering. Ved graverende tilfelle kan i tillegg DSN utestenge spilleren fra videre deltakelse i
Norgescupen i inntil 1 år.

