STOCKHOLM 15 MAJ 2018

Beslut gällande protest av spel med otillåten spelare
Tävlingskommittén med sakkunnig ur Domarkommittén har avhandlat LUGIs protest angående bruk
av otillåten spelare för Polisen i semifinalen den 6 maj, mellan Polisen – LUGI, som spelades i
Eriksdalsbadet. Protest inlämnades av LUGI innan matchspel påbörjades. Polisen valde att spela med
berörd spelare trots LUGIs protest.
Kommittén har bedömt protesten och kommit till ett beslut efter att en ändmålsenlig tolkning gjorts
av vattenpolons tävlingsregler tillsammans med Svenska Simförbundets tävlings- & mästerskapsregler.
Kommittén har beslutat att avslå protesten. Genom att tolka regel 201 – Rätt att tävla, 202 – Representation
(Allmänna tävlingsbestämmelser), samt regel 304 – Startberättigad (Mästerskapsregler) har kommittén
fastställt att inget otillåtet skett i fallet med spelaren Emre Cubukcus deltagande i semifinalmatchen.

Kommitténs tolkning är att Emre Cubukcu lever upp till de krav som ställs på spelare som
inte är svensk medborgare och som inte tidigare spelat i Sverige.
1. Spelaren hade giltig spelarlicens vid matchstart.
2. Spelaren är medlem i en förening som är ansluten till Svenska Simförbundet (SSF).
3. Spelaren har inte tillhört någon annan förening de senaste säsongerna och har ingen tidigare
vattenpololicens i Sverige.
4. Spelaren var folkbokförd i Sverige minst 3 månader innan slutspelet påbörjades. Han lever så
tillvida upp till regel 304 om att antingen vara Svensk medborgare eller folkbokförd i Sverige 3
månader innan slutspel påbörjas.

Tävlingskommittén tolkar därmed regelverket som att inget otillåtet har skett när Polisen
registrerade och använde sig av Emre Cubukcu i matchen mellan Polisen – LUGI söndagen
den 6 maj, i Eriksdalsbadet. Emre Cubukcu har en giltig licens, har inte spelat vattenpolo i
en annan förening i Sverige tidigare, samt att han varit folkbokförd i Sverige mer än 3
månader innan slutspelet startade. Detta gör att han har rätt att spela slutspel med
Polisens herr Elitserielag våren 2018.
Vi vill dock tillägga att vi ser positivt på att LUGI uppmärksammat detta och lämnat in en protest.
Regelverket är i sin nuvarande utformning något otydlig och bör skrivas om för att lättare kunna
tolkas vid framtida behov.
Tävlingskommittén

