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§1
Formål
Dette reglement beskriver de særlige forhold og bestemmelser, der er gældende for de
wildcardhold, der deltager i Danmarksturneringen.
§2
Betegnelser
Hold, der får wildcard i Danmarksturneringen, får betegnelsen wildcard efter klubnavnet.
§3
Op- og nedrykning af hold
Indplacerede wildcardhold følger de samme regler for op- og nedrykning som øvrige
divisionshold, dog kan ingen klub have to hold i VolleyLigaen eller 1. division. Disse regler er
beskrevet i Propositionerne for Danmarksturneringen.
Efter 2 år som wildcardhold kan holdet overgå til almindeligt seniorhold, hvis klubben ønsker
dette. Seniorholdet er herefter underlagt de gældende regler for klubbers deltagelse i
Danmarksturneringen.
Stk. 2 Wildcardhold, der rykker op i VolleyLigaen, overgår til at være et ”almindeligt” 1. hold.
Andre hold i klubben rykker rangering, så 1. holdet bliver 2. hold osv.
§4
Ansøgningsprocedure for wildcardhold
Ansøgning om tildeling af wildcardhold skal være Volleyball Danmark i hænde senest 1.
marts. Alle ansøgninger fremsendes via turnering@volleyball.dk. Volleyball Danmarks
administration og Top Volleyball Danmark står for behandlingen af ansøgningerne.
Stk. 2 Såfremt der er flere kvalificerede ansøgere til wildcardpladser, end der er pladser i
Danmarksturneringen, foretager Volleyball Danmarks administration en sportslig faglig
vurdering. Top Volleyball Danmark fordeler de uddelte wildcardhold på rækkerne på
baggrund af administrationens indstilling i henhold til de geografiske kriterier, der i øvrigt er
gældende.
Stk. 3 Resultatet af Top Volleyball Danmarks samlede vurdering af de indkomne ansøgninger,
meddeles til de ansøgende klubber af denne senest 15. marts.
Ansøgning:
I forbindelse med ansøgningen skal klubberne redegøre for nedenstående krav til en evt.
godkendelse af et wildcardhold.
§5
Organisatoriske krav til wildcardhold:
Holdet skal være forankret i én klub/holdfællesskab. Holdet kan dog bestå af ungdomsspillere
fra op til 3 klubber.
 Der skal etableres en styregruppe omfattende: Teammanager (holdets ansvarlige og
officielle kontakt i forhold til Volleyball Danmark), headcoach, uddannet idrætsmedicinsk
specialist (ønskeligt fysioterapeut eller læge), samt ledere for den/de involverede klubber.

© Volleyball Danmark

Side 1 af 3

Sæson
2018-2019

Reglement for Wildcardholds
deltagelse i Danmarksturneringen

Regl.nr.
2.1.2

 Styregruppens opgaver er at sikre samarbejdsaftalens indhold, sikre planlægning af
aktiviteter, det sportslige niveau, spillertruppen samt sociale og uddannelsesmæssige
forhold for spillerne, herunder halvårlige aktivitetsplaner for spillerne.
 De involverede klubber skal gennem styregruppen sikre, at spillerne, ved ønske om dette,
både vil kunne deltage på wildcardholdet, samt fastholde sin tilknytning til Volleyball
Danmarks tilbud inden for ungdomsrækkerne.
Sportslige krav:
 Der etableres et navngivent coachteam omfattende: Teammanager, headcoach, ass. coach
og medicinsk ansvarlig (ønskeligt fysioterapeut eller læge). Ansøgningen skal omfatte CV
på coachteamets medlemmer, således at det kan sikres, at teamets kvalitative niveau svarer
til et elitært ungdomsudviklingsprojekt på wildcardholdets niveau.
 I forbindelse med ansøgningen skal spillerliste med minimum 12 spillere indleveres.
Minimum 8 af disse skal være ungdomsspillere født årgang 1998 eller senere (U21 eller
yngre). Spillerlisten skal indeholde følgende data: spillernes navn, alder, niveau (tidligere
hold/landshold), klubtilhørsforhold de sidste tre år samt spilposition. For ungdomsspillere
skal endvidere opgives forventet studie-/arbejdsforhold for det kommende turneringsår.
 Spillerlisten bruges til en sportslig vurdering af holdet i forhold til tildeling af
wildcardholdsstatus.
 U21-spillere på wildcardhold skal indgå i træningsmiljøer, hvor spillerne træner minimum
2-3 kvalitative boldtræningspas om ugen (klubtræning) i månederne august til maj. Denne
træning skal dog ikke nødvendigvis være sammen med holdet, men kan tillige være i andre
elitære sammenhænge. Der skal foretages en koordinering af spillernes aktiviteter, således
at der sikres en optimal udvikling af den enkelte spiller, samt at denne udvikling tager
hensyn til spillernes sociale og studie-/arbejdsmæssige situation.
 Struktureret styrketræningsforløb 1-2 gange om ugen. Styrketræningen skal omfatte
instruktion, vejledning og udarbejdelse af programmer. Desuden skal der foretages
forebyggende træning i forhold til belastningen som eliteungdomsspiller.
§6
Gyldighed
Enhver tildeling af wildcardhold gælder for én sæson ad gangen. Såfremt en klub ønsker at
fortsætte ordningen, skal ny ansøgning fremsendes i henhold til bestemmelserne i § 4.
§7
Antal wildcardhold
Nye wildcardhold kan indplaceres i 2. division, og følger herefter de almindelige op- og
nedrykningsregler.
Et wildcardhold der spiller i 2. division kan kvalificere sig til oprykning til 1. division, lige
som Wildcardhold der spiller i 1. division kan kvalificere sig til at forblive der.
Et wildcardhold kan ikke kvalificere sig til VolleyLigaen, hvis klubben har et hold der i
forvejen.
Propositioner for Danmarksturneringen beskriver kriterierne for nedrykning, så
muligheden for indplacering af wildcardhold er til stede.
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§8
Deltagelse på ungdomshold
Det er tilladt ungdomsspillere på wildcardhold at deltage på ungdomshold parallelt med
deltagelsen på seniorhold. Det er udelukkende klubbens opgave at lave den nødvendige
planlægning og foretage de nødvendige prioriteringer, der gør det muligt for spillere at gøre
brug af denne mulighed.
§9
Op- og nedrykning af spillere
Spillere på et wildcardhold er omfattet af reglerne for op- og nedrykning af spillere, som
beskrevet i Fælles turneringsreglement, jf. dog § 10 i dette reglement.
§ 10
Begrænsninger i tilfælde med 2 hold fra samme klub i samme række
Såfremt klubben ved tildeling af et wildcardhold opnår at have to hold i samme række, er de
to hold i forhold til hinanden at betragte som to lukkede hold. Alle spillere kan frit skifte
mellem divisionsholdet og wildcardholdet i samme række i pausen mellem de to
turneringshalvdele. Herudover kan ingen spillere skifte mellem de to hold i løbet af sæsonen.
Hvis en klub har både et divisionshold og et wildcardhold i samme række, kan holdene på
baggrund af en lægeerklæring, der dokumenterer en langvarig skade, få dispensation til at
foretage et spillerskift mellem de to hold.
§ 11
Spillere
Et wildcardhold skal altid have minimum 4 U21 eller yngre spillere på banen.
Hvis et hold ikke overholder dette, betragtes det som brug af ulovlig spiller, og holdet
betragtes som udeblevet fra kampen.
§ 12
Tolkninger og afgørelser
Turneringsudvalget fortolker Reglement for wildcardholds deltagelse i
Danmarksturneringen, samt øvrige reglementer med relation til Danmarksturneringen, jf.
Fælles Turneringsreglement.
Stk. 2 Hvis en klub ikke efterlever intentionerne i dette reglement eller skønnes bevidst at
medvirke til en sportsligt unfair turneringsdeltagelse, kan Volleyball Danmark efter en
konsultation med klubben vælge med øjeblikkelig virkning at trække holdet fra turneringen.
Herefter vil alle wildcardholdets resultater blive trukket ud af den samlede stilling.

Vedtaget af Volleyball Danmarks Forretningsudvalg 21. februar 2018
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