ProVitacius forklarer dig kajakpolo reglerne på en side
Målmanden, forsvarer sit mål med
sin pagaj.
Målmanden må ikke angribes af
modspillere.
Der spilles med flyvende målmand
så enhver kan overtage målmandsrollen.

Kajakpolo holdet. Hvert hold
har 5 spillere på banen, og der
kan være op til 10 spillere på et
hold - normalt 8.
Spilletiden er 2x10 minutter,
med en pause på mellem 1 og
3 min. og banen er 35 m lang
og 23 m bred.

Spilleren har en hjelm med visir,
og en polstrede redningsvest,
med nummer.
Spillerene bruger spraydæk for at
holde vandet ude. Alle kan rulle,
både med bold og med pagaj.

Målets underkant er 2 m over
vandet og er 1 m x 1,5 m bredt.
Start af spil: I starten af hver
halvleg placerer spillerne sig
med bagenden af kajakken på
hver deres baglinje. Ved lyden
af dommerfløjten bliver bolden
kastet på midten af banen, og
en fra hvert hold sprinter af sted
for at få boldbesiddelse.
Dommer: Der er to dommere,
en på hver side af banen – og
der kan være linjevogtere.
Dommeren bruger fløjte og har
17 tegn til at vise fejlene, som
kan minde om håndbold Strakt arm er spilretning.
Reglerne er med til at gøre
spillet hurtigere og skadefrit.
Man må f.eks. ikke tage bolden
med pagajen hvis den anden
person har hænderne i nærheden af bolden. Men man må
godt skubbe modstandere med
bold. Man må ikke påsejle modstanderes krop.

Bolden er en speciel bold, og vejer 540 g. Spilleren må have bolden i 5 sekunder– de 5 sekunder
gælder også når spilleren er under
vandet. Bolden kastes med hånden eller pagajen.

Når dommeren dømmer og bruger 17 håndsignaler—her vises de 6 mest brugte tegn

Mål scoret
Dommeren indikerer mål
og den scorende spillers
nummer til dommerbordet.
Modstanderen har nu 10
sek. til at komme hjem, før
spillet startes.

Straffe kast
Et straffekast idømmes ved
en overlagt eller farlig overtrædelse 6 m fra målet.
Hvis modstanderen er ved
at skyde, aflevere eller
placere sig ved en oplagt
målchance. Spilleren skal
have kontakt med bolden.

Ulovlig brug af pagaj
Spilleren har været for
tæt på modstanderen
med sin pagaj.

Fordel
Dommeren kan lade spillet
fortsætte, selv om der er
begået fejl mod et hold.
Men kun hvis holdet kan
have fordel ved vidre spillet.
Dommeren peger i retning
og vifter med hånden.

Båden er op til 3 m og vejer fra 6–
12 kg og kan være lavet af plast
eller forskellige fibermaterialer
(carbon, glas eller kevlar).

Holding/Obstruction
Når en spiller aktivt forhindrer modstanderen i at
komme frem.

Ulovlig takling
Det er ulovligt at skubbe
modstanderen, hvis vedkommende ikke er i besiddelse af bolden.
Man må ikke ramme modstanderens krop med kajakken. Påsejling af modstanderen i vinkel mellem
800 og 1000 er ulovligt.

Beklædning
Begynd med at låne udstyr, og synes du det
er sjovt, så hjælper ProVitacius dig med at få
det rette udstyr.

Danmarks turneringen
Danmarksmesterskabet i kajakpolo afholdes hvert år i sommermånederne og afvikles over en række udendørs stævner, som
kaldes Danmarksturneringen (DT)
Turneringen er opdelt i forskellige rækker:
Herrerækken med Liga, 1. division og 2. division.
Damerækken med Liga
Junior med U14 U16 og U18 men spiller sammen.
3. division har sin egen turnering på andre weekender og er for
begyndere.
Der kan spille miks hold.
I de indledende runder spilles der kvalifikationskampe, som bestemmer hvilke hold, der spiller om op- og nedrykning. Se mere
information om stillinger, resultater, regler, struktur og kommende programmer på turneringssiden.

Her spilles der i 2018

DT1: 5. - 6. maj - Silkeborg havn (Silkeborg Kajakpolo Klub)
DT2: 2.- 3. juni - Skovshoved havn (Skovshoved Roklub)
DT3: 16. - 17. juni - Ofelia Plads, København (DSR og K-Polo)
DT Finale 1: 11.-12. august - Skovshoved Havn (Skovshoved
Roklub)
DT Finale 2: 25.-26. august - Århus havn (Århus Kajakpolo
Klub)

ProVitacius er startet af Rasmus Vitacius Nielsen,
der b.la. har vundet sølv til VM i 2014, DM i 2016.
Rasmus har testet alle de varer vom der udbydes
for at sikre god kvalitet
Se mere på vores hjemme side
www.provitacius.dk
Mobil.: 28690334

Danmark er på verdens kortet.

Danmark stiller med stærke hold i herre, U21 og Dame ligarækken.— og Danmark gør det rigtig godt.
Danske U21 landshold vandt i 2014 sølv til VM, og sølv til EM i
2015.
VM afholdes i år i Canada

Kvalitet holder, og vores spraydeck holder vandet ude og kan virkelig tåle
nogle tæv.
CPS strong top , lever op til sit navn, og er en
af de letteste og den stærkeste båd på market.
Holdbarheden gør den også billigere i længden— men det kan du høre mere om.

Fotos www.nielsen.photo

Se kajakpolo reglerne i denne folder

www.provitacius.dk

