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Vi spiller på tvers av den dype delen i et svømmebasseng. 

I følge CMAS internasjonale regler skal spillområdet være: 

Lengde: mellom 12m og 22m langt 

Dybde: mellom 3,5-5 meter. 

Bredde: mellom 8m-12m. 

Det er viktig at bassengsidene står vinkelrett på bunnen, og at bunnen har en jevn dybde 

(ikke skråbunn i spillområde).   

Innbytterfelt: 

Et tau i overflaten og helst en markør på bunnen av bassenget skal markere spillområdet og 

starten på innbytterfeltet. Innbytterfeltet skal være 3m og være dypt nok til at spillerne kan 

stupe i bassenget fra innbytterfeltet. Det må også tas hensyn til at det må kunne plasseres 

en benk eller stoler i innbytterområde (det er ofte problematisk med norske basseng på 

grunn av stupetårn, vannsklier og lignende).  

Målene: 

Målene består av to stive kurver som står på midten av hver ende av spillområdet, på 

bunnen av svømmebassenget, mot veggen. Det skal ikke være mulig å spille ballen bak mål 

og veggen. Målene bør ikke kunne flyttes i løpet av en kamp.  

Målene skal være 445-455 mm høy og 390 - 400 mm på innsiden i diameter. 

Målene bør kunne fastmonteres på bunnen av bassenget. 

For å kunne rekruttere nye spillere er det en fordel at bassenget er maks 18m langt 

(utvidelse av reglementet i 2015 ble gjort for å kunne sørge for nasjonale mesterskap i land 

der det stort sett bygges 50m basseng slik som USA, Latin-Amerika). Videre er det en fordel 

for å kunne tilrettelegge for barn og unge at bassenget er maks 4 meter dypt da vi ser at 

yngre spillere ikke har kapasitet til å dykke ned til 5 meters dybde.  

Se vedlegg 1 og 2 for skisser av bassengområde og mål. 
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Vedlegg 1: Spilleområdet  
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Vedlegg 2 Mål  

Punkt. Antall, beskrivelse, materiale  

1. 1 Plate 320 Ø Rustfritt  

2. 1 R =700 Tykkelse 5 Gummi  

3. 1 Bunnplate Rustfritt  

4. 16 Stenger som er 430 X 10Ø Rustfritt  

5. 1 Toppring 1350 X 10 Ø Rustfritt  

6. 1 Neoprenring Neoprene  

7. 3 Festebolter M 10 X 25 Rustfritt  

8. 3 Festemutter M 10 Rustfritt 
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