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Reglement for Danmarksmesterskaber
i volleyball for ungdomshold

Regl.nr.
3.1

Kompetenceforhold
§1
Dette reglement er gældende for Volleyball Danmarks fire finalestævner om Danmarksmesterskaberne i volleyball for ungdomshold (U14, U16, U18 og U21). Hvor bestemmelser i dette reglement måtte afvige fra andre reglementer, er det bestemmelserne i dette reglement, der er gældende.
Stk. 2 Volleyball Danmarks kredse udarbejder egne reglementer og bestemmelser for deres egne
ungdomsturneringer.
§2
Reglementet skal vedtages af Volleyball Danmarks bredde- og udviklingsstyregruppe senest 1.
september i det år, de kvalificerende turneringer starter.
§3
Fortolkninger af dette reglement afgøres af Volleyball Danmarks Bredde- og Udviklingsstyregruppe (BUSG), hvis afgørelse kan appelleres til Volleyball Danmarks bestyrelse.
DM-arrangementer
§4
Udskrivning/tidstermin
BUSG udskriver og administrerer DM for:
1) U14 – afholdes 21.- 22. april 2018
2) U16 – afholdes 26.- 27. maj 2018
3) U18 – afholdes 5.- 6. maj 2018
4) U21 – afholdes 11.-13. maj 2018
§5
Arrangørklub
Alle klubber under Volleyball Danmark kan ansøge om at få overdraget værtskabet for et DMarrangement. Motiveret ansøgning skal være Volleyball Danmarks ungdomsturneringsleder i
hænde senest 1. november. Såfremt, der ikke er kvalificerede ansøgere til at afvikle DM, kan
Volleyball Danmarks ungdomsturneringsledelse og Volleyball Danmarks BUSG selv finde en
arrangørklub.
Stk. 2 Så vidt muligt offentliggøres årets DM-arrangørklubber senest 14 dage efter ansøgningsfristens udløb.
Stk. 3 Den klub, der har fået overdraget hvervet som arrangørklub af et DM-stævne for ungdomshold, har pligt til at opfylde kravene i dette reglement.
Stk. 4 I særlige tilfælde kan DM-arrangementet deles mellem to arrangørklubber, eller det kan
accepteres, at drenge- og pigerækken afvikles separat.
§6
Spillested
a) U14 DM
Spillestedet skal råde over minimum 3 almindelige baner og minimum 5 kidsvolleybaner.
Det anbefales, at banerne er adskilt af spærrenet.
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b) U16 DM
Spillestedet skal råde over minimum 4 baner.
Banerne skal være adskilt af spærrenet eller tilpas stor frizone.
c) U18 DM
Spillestedet skal råde over minimum 4 baner.
Banerne skal være adskilt af spærrenet eller tilpas stor frizone.
d) U21 DM
Spillestedet skal råde over minimum 4 baner.
Banerne skal være adskilt af spærrenet eller tilpas stor frizone.
Springservelinje
Såfremt der ikke er minimum 3 meter frizone bagved baglinjen, skal der markeres en springservelinje så der er 3 meter til at udføre springserven i. Springservelinjerne skal være placeret
symmetrisk ift. nettet.
Til alle arrangementer lægges vægt på, at hallen/hallerne har faste tilskuerfaciliteter eller god
plads uden om banerne, så der er tilstrækkelig friplads til tilskuerne.
Banerne skal være til rådighed fredag kl. 18.00-22.30, lørdag kl. 07.00-22.30 og søndag kl.
07.00-18.00.
I umiddelbar nærhed skal forefindes opvarmningsmulighed.
Evt. betaling af leje for hal afholdes af arrangørklubben.
§7
Indkvarteringssted
Indkvarteringsstedet skal ligge i umiddelbar nærhed af spillestedet. Hvert hold skal tilbydes
indkvartering i eget lokale. Ved U14 DM kan flere hold godt indkvarteres sammen efter aftale
med ungdomsturneringslederen.
Stk. 2 Evt. gebyrer i forbindelse med indkvarteringen afholdes af arrangørklubben.
Stk. 3 Såfremt der er mere end 1 km (google.dk/maps) mellem indkvarteringssted og spillested, skal arrangørklubben sørge for fri transport ml. hal og spillested
§8
Bespisning
Bespisning af deltagerne forestås af arrangørklubben.
Stk. 2 Der lægges stor vægt på at, menuen er sammensat med hensyn til ernæringsrigtigheden.
Volleyball Danmark udsender retningslinjer herom.
Stk. 3 Måltiderne skal anrettes som buffet, så deltagerne kan vælge selv og få dækket deres
individuelle behov.
Stk. 4 Måltidet om aftenen skal være varmt.
Stk. 5 Der skal være rigeligt - også til hold/deltagere, som måtte møde frem til spisningen som
de sidste.
Stk. 6 Spiseperioden skal tage hensyn til den sportslige afvikling af kampene og individuelle
ønsker fra holdene
Stk. 7 Endelig menu skal fremsendes til og godkendes af BUSG.
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Stk. 8 Betaling ved DM-stævner med kampafvikling over 2 dage:
Klubberne betaler 275,00 kr. pr. deltager for samtlige måltider ved U14 og U16 DM og
300,00 kr. pr. deltager for samtlige måltider ved U18 og U21 DM (morgenmad, frokost, middag, morgenmad og frokost).
§9
Transport
De deltagende klubber er fuldt ud ansvarlige for egen transport til og fra DM-arrangementet.
Der foretages ikke nogen form for økonomisk udligning i den forbindelse.
§ 10
Økonomi
Arrangørklubben kan ikke påregne at få overskud på arrangementet.
Eventuelle indtægter fra sponsorer og annoncører tilfalder arrangørklubben.
Et DM-arrangement kan give den arrangerende klub et sportsligt løft og en stærkere profilering i lokalområdet.
Stk. 2
Deltagerbetaling
De deltagende hold opkræves et holdgebyr på 300,00 kr. I Teen 2-rækken er holdgebyret 150,00
kr. Holdgebyret tilfalder arrangørklubben og indbetales til denne sammen med betaling for forplejning. Udgifter til dommere deles ligeligt mellem deltagende hold og opkræves efterfølgende af Volleyball Danmark.
Deltagere
§ 11
Deltagende hold
1) U14: Der spilles Danmarksmesterskaber i hhv. Teen 2 og volleyball for hhv. piger og
drenge. I DM-stævnet deltager op til 8 drengehold og 10 pigehold og op til 2 x 12 hold i
Teen 2-rækken.
Volleyball, direkte deltagere er:
 Arrangørklubben
 Fra Volleyball Nordjylland, MJVB, FVBK og Volleyball Sønderjylland * Nr. 1, 2
og 3 i kvalifikationsturneringen
 Fra SVBK: Nr. 1, 2 og 3 ved de kvalificerende mesterskaber.
 Det/de øvrige deltagerhold udpeges af BUSG på grundlag af ansøgning om tildeling
af wildcard.
Teen 2, direkte deltagere er:
 Arrangørklubben
 Fra Volleyball Nordjylland /MJVB ** Nr. 1, 2 og 3 i kvalifikationsturneringen
 Fra FVBK/ Volleyball Sønderjylland ** Nr. 1, 2 og 3 i kvalifikationsturneringen
 Fra SVBK: Nr. 1, 2, 3 og 4 i kvalifikationsturneringen
 Det/de øvrige deltagerhold udpeges af BUSG på grundlag af ansøgning om tildeling
af wildcard.
2) U16: I DM-stævnet deltager op til 2 x 10 hold.
Direkte deltagere er:
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 Arrangørklubben
 Fra Volleyball Nordjylland, MJVB, FVBK og Volleyball Sønderjylland * Nr. 1, 2, 3
og 4 i kvalifikationsturneringen
 Fra SVBK: Nr. 1, 2, 3 og 4 ved de kvalificerende mesterskaber.
 Det/de øvrige deltagerhold udpeges af BUSG på grundlag af ansøgning om tildeling
af wildcard
3) U18: I DM-stævnet deltager op til 2 x 10 hold.
Direkte deltagere er:
 Arrangørklubben
 Fra Volleyball Nordjylland, MJVB, FVBK og Volleyball Sønderjylland * Nr. 1, 2, 3
og 4 ved de kvalificerende mesterskaber
 Fra SVBK: Nr. 1, 2, 3 og 4 i kvalifikationsturneringen
 Det/de øvrige deltagerhold udpeges af BUSG på grundlag af ansøgning om tildeling
af wildcard
4) U21:I DM-stævnet deltager op til 2 x 10 hold.
 Der er fri tilmelding til U21 DM. Der kan deltage op til 10 hold i en række, dog spilles der med et lige antal hold. Såfremt der er flere end 10 tilmeldte hold eller 7 eller 9
hold vil Volleyball Danmark arrangere kvalifikationskampe
 Tilmeldingsfrist er 1. februar 2018. Tilmeldingen skal være vedlagt en spillerliste
over de spillere, som holdet ønsker at benytte ved mesterskaberne. De indsendte spillerlister vil danne baggrund for seedning og eventuelle kvalifikationskampe
* Volleyball Nordjylland, MJVB, FVBK og Volleyball Sønderjylland afholder en fælles kvalifikationsturnering i volleyball, de bedst placerede hold fra denne turnering kvalificerer sig til
Danmarksmesterskabet uanset om alle hold kommer fra samme kreds
** Volleyball Nordjylland / MJVB og FVBK/ Volleyball Sønderjylland afholder en fælles kvalifikationsturnering i Teen 2, de bedst placerede hold fra denne turnering kvalificerer sig til Danmarksmesterskabet uanset om alle hold kommer fra samme kreds
Stk. 2 For alle 10 rækker gælder, at en klub kun kan være repræsenteret med ét hold i hver række.
Undtaget er dog Teen 2 U14, hvor en klub kan være repræsenteret med maximalt 2 hold i hver
række
Stk. 3 DM spilles i en pige- og en drengerække, dog kan BUSG i særlige tilfælde give enkeltstående dispensation til at deltage ved DM med piger på et drengehold. I Teen 2/Volleyball HU14
må der deltage piger på drengehold.
Stk. 4 BUSG kan i særlige tilfælde og hvis forholdene tillader det udvide holdantallet ved et mesterskab.
Stk. 5 Såfremt arrangørklubben kvalificer sig direkte til mesterskaberne via de kvalificerende
mesterskaber, overgår arrangørklubben plads i mesterskaberne til wildcard.
§ 12
Wildcard
For at komme i betragtning til et wildcard, skal indsende en motiveret ansøgning herom til
Volleyball Danmarks sekretariat. Fristen ansøgning om wildcard er:
2. april 2018 for U14-hold
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30. april 2018 for U16-hold
16. april 2018 for U18-hold
Stk. 2 Ansøgningen skal gennem uddybende oplysninger om kampresultater eller anden
sammenlignende information dokumentere holdets berettigelse til evt. at få tildelt et wildcard
og derved gøre BUSG i stand til at træffe det rette valg.
Stk. 3 BUSG træffer den endelige afgørelse og giver meddelelse herom hurtigst muligt. I forbindelse med tildeling af wildcard vil resultater fra den regionale kvalifikationsturnering tælle højere
end resultater opnået ved stævner mm. Ligesom det ikke vil være muligt at give wildcard til
f.eks. nr. 5 i regional kvalifikationsturnering, hvis ikke også nr. 6 i samme turnering søger og får
tildelt et wildcard.
Stk. 4 Der kan kun tildeles wildcard til hold som har deltaget i kvalifikationsturneringen.
§ 13
Spillerne
Aldersgrænserne fremgår af Fælles Turneringsreglement.
§ 14
Spilleberettigelse ved DM
For at være spilleberettiget ved Danmarksmesterskaberne for ungdomshold skal enhver spiller:
1. Være spilleberettiget for den pågældende klub. Såfremt der skal godkendes dobbeltklubtilhørsforhold eller talentspillerstatus skal ansøgning være Volleyball Danmarks sekretariat i hænde senest den 31. december.
2. Ikke have repræsenteret andre klubber på ungdomshold efter 31. december i det indeværende turneringsår i officielle turneringskampe arrangeret af Volleyball Danmark eller
kredse under Volleyball Danmark, hvor der forlanges aflevering af en holdseddel/påførelse af navne og licensnumre på kampskema.
3. Opfylde de i dette reglement anførte aldersgrænser.
Turneringsafvikling
§ 15
DM-stævneafvikling
Alle fire DM-stævner afvikles således:
1) De deltagende hold seedes og indplaceres i to puljer.
2) Der spilles ”alle mod alle” i puljerne.
3) Seedning til U14-16-18 DM i Volleyball.
a. Pulje A: nr. 1 i Øst, nr. 2 i Vest, nr. 3 i Øst osv.
b. Pulje B: nr. 1 i Vest, nr. 2 i Øst, nr. 3 i Vest osv.
c. Såfremt et hold fra en region ikke deltager ved mesterskabet, tæller holdet med
ikke med i rangeringen for den aktuelle region.
4) Efter puljespillet afvikles evt. kvartfinaler, semifinaler, finaler samt kampe om de øvrige placeringer.
BUSG kan, hvis forholdene kræver det, ændre på afviklingsmåden.
§ 16
Spilleregler/kampskemaer
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Der spilles efter de af Volleyball Danmark udgivne Officielle Volleyballregler - nyeste udgave
med de af Volleyball Danmark udsendte rettelser samt de i dette reglement angivne afvigelser.
U14 Teen 2 spilles efter Volleyball Danmark Officielle Teenvolleyregler.
Stk. 2 U14-16-18 kampene i spilles bedst á 3 sæt
Stk. 3 U21 kampene spilles bedst á 3 eller 5 sæt
Stk. 4 Der benyttes følgende kampskemaer
 U21: DT-kampskema
 U14-16-18: Volleyball Danmark Ungdomskampskema
 Teen 2: Teen kampskema
§ 17
Pointgivning/placering
Kampe bedst á 3 sæt
2–0

Point
Vinderhold
2

Point
Taberhold
0

2–1

2

0

3–0

Point
Vinderhold
3

Point
taberhold
0

3–1

3

0

3–2

2

1

Kampresultat

Kampe bedst af 5 sæt
Kampresultat

Alle spørgsmål om placering i en række afgøres efter følgende principper:
1. Flest vundne kampe
I tilfælde af lighed i vundne kampe
2. Opnåede points
I tilfælde af pointlighed:
3. Sætforskel
I tilfælde af samme sætforskel:
4. Boldforskel
I tilfælde af samme boldforskel:
5. Indbyrdes kampe
Hvis et hold er dømt som taber af en kamp som følge af overtrædelse af dette eller andre reglementer, skal det altid placeres lavere end andre hold med samme pointtal.
§ 18
Bolde
Der skal spilles med kampbolde, der er godkendt af Volleyball Danmark. Arrangørklubben stiller med bolde der skal være min. 15 bolde pr. kampbane, dog kun 4 bolde pr. teen 2 bane.
§ 19
Protestkomité
I forbindelse med afvikling af ethvert U-DM-stævne udpeger Volleyball Danmarks turneringsleder en protestkomite, der består af en formand, en repræsentant for dommerne, samt en klubrepræsentant. Formanden skal være tilstede under arrangementet.
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Stk. 2 Skønnes en af de nævnte parter at være inhabil i en sag, kan vedkommende ikke medvirke
i sagsbehandling og afgørelse. I sådanne tilfælde erstatter protestkomiteen den/de inhabile medlemmer med det nødvendige antal uvildige medlemmer.
§ 20
Nedlæggelse af protest
Såfremt anføreren eller træneren er af den opfattelse, at en dommer under en kamp har gjort urigtig brug af volleyballreglerne, skal han/hun umiddelbart efter kendelsen over for førstedommeren
nedlægge protest mod kendelsen.
Herefter er proceduren:
1) Protestkomiteen tilkaldes.
2) Det protesterende hold erlægger et protestgebyr på 500 kr.
3) Protestkomiteen hører derefter sagens parter og træffer en afgørelse.
4) I tilfælde af at protesten tages til følge, tilbagebetales protestgebyret.
5) Kampen genoptages på baggrund af protestkomiteens afgørelse.
6) Protestkomiteens afgørelse kan ikke ankes.
Stk. 2 En protest vedrørende bane og materiel samt andet, der måtte stå holdet klart før kampen,
kan kun optages til behandling, såfremt anføreren eller træneren har fremført sin protest overfor
førstedommeren inden kampens start.
En sådan tilkendegivelse fra holdet fritager dog ikke dette for at spille, hvis førstedommeren anser det for sportsligt forsvarligt og teknisk muligt at gennemføre kampen.
Protester af anden karakter afleveres skriftligt til stævnelederen sammen med et protestgebyr på
500,00 kr.
§ 21
Kåringer
For hver række kåres årets ”Dreamteam”.
Forpligtelser og opgavefordeling
§ 22
Arrangørklubbens forpligtelser.
Det påhviler arrangørklubben:
1. At udpege en stævneleder, som er tilstede i hallerne mens der spilles kampe
2. At indsende informationer (adresse og tlf.nr.) om klubben til Volleyball Danmark.
3. At udarbejde et trykt program for arrangementet.
4. At underrette den lokale presse såvel forud for som efter arrangementet.
5. At sørge for en kort og højtidelig åbning af DM-stævnet. Åbningen af stævnet kan
evt. finde sted efter første spillerunde, hvis logistikken taler herfor
6. At sørge for en højtidelig afslutning med overrækkelse af medaljer til nr. 1, 2 og 3 i
hver række samt diplomer til alle deltagere, og ved samme lejlighed forestås overrækkelse af diplomer til kårede spillere.
7. At udfylde diplomerne.
8. At forestå kåringerne af årets ”Dreamteam”.
9. At påsætte sekretærer til alle kampene.
10. At sørger for bolde til opvarmning jf. §18
11. At sørger for at der er dommerplatform til alle banerne som er godkendt til min. 3.
division.
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12. Finaler som spilles på langbane afvikles efter ”Ligaprotokollen” dvs. med speak,
præsentation, musik og 3- boldsystemet.
13. At arrangere ledermøde fredag og lørdag aften. Volleyball Danmark bidrager med et
tilskud på 1.500,00 kr. til traktementerne. Behovet for noget spiseligt er normalt
størst fredag.
14. At bespise dommerne, samt lokaler til overnatning såfremt der måtte være behov
herfor.
15. At sørge for en rum til dommerne under turneringen, hvor der stilles vand, frugt,
kaffe til rådighed
16. At varetage stævneledelsen, herunder udarbejde resultat- og stillingsopslag.
17. Løbende under stævnet at opdatere kampresultater på klubbens hjemmeside eller på
fælles portal.
18. At maile slutstilling og kåringer til Volleyball Danmark – hurtigst muligt efter stævnets afslutning (samme dag) efter nærmere anvisning.
19. At fremsende holdsedler og kampskemaer sammen med en slutstilling til Volleyball
Danmark umiddelbart efter stævnets afvikling efter nærmere anvisning.
20. At udarbejde en rapport for arrangementet som helhed. Rapporten fremsendes til
Volleyball Danmark ungdomsturneringslederen
§ 23
Kredsenes forpligtigelser
Det påhviler lokalkredsen/den regionale turneringsledelse:
1. At sende oplysninger om kontaktadresser og telefonnumre på de hold, som har kvalificeret sig til at deltage i Danmarksmesterskaberne for ungdom til Volleyball Danmarks sekretariat. Disse oplysninger skal fremsendes senest førstkommende mandag
efter de respektive turneringsafslutninger, som anbefales placeret ikke senere end tre
uger før de respektive DM’er afholdes.
2. At sende information om slutstillingen i hver række til brug for seedning og evt. tildeling af wildcards.
3. Det kræves, at kredsenes/regionens ungdomsturneringsansvarlig kontakter de vindende hold og oplyser dem om kravene til evt. deltagelse i det forestående U-DM.
§ 24
Deltagernes forpligtigelser
Det påhviler de deltagende klubber/hold:
1. At tilsende Volleyball Danmark og arrangørklubben de ønskede oplysninger til brug
ved fremstilling af programblad mm.
2. At ankomme til indkvarteringsstedet fredag aften eller i god tid før første kamps
start og først påbegynde hjemrejsen efter DM-stævnets officielle afslutning.
3. At hæfte for evt. skader forvoldt på indkvarterings- eller spillested.
4. At benytte spilledragt i henhold til gældende spilleregler.
5. At holde sig informeret om alle forhold og tidsfrister ved mesterskabet, f.eks. ved
deltagelse i ledermøderne fredag og lørdag aften.
6. At overholde regler for god ro og orden under arrangementet ved bl.a. at lade holdet/
spillerne være under opsyn af ansvarsbevidste ledere. Der skal være ro i soveområdet kl. 23.00.
7. At medvirke til en fair og positiv afvikling af DM-arrangementet.
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8. At stille med en kvalificeret dommer, såfremt dette måtte være påkrævet.
Stk. 2 Alkohol og andre former for rusmidler må ikke nydes af de aktive under DM-arrangementet. Overtrædelse kan medføre diskvalifikation og hjemsendelse fra stævnet.
§ 25
Volleyball Danmarks forpligtigelser.
Det påhviler Volleyball Danmark:
1. At foretage puljeinddeling og udarbejdelse af turneringsplan, der offentligøres senest
mandag før mesterskabet.
2. At udsende bestillingsliste til bespisning og skema til indberetning om holdet og øvrige oplysninger til programblad.
3. At offentliggøre indbydelse, holdpræsentation, program på volleyball.dk.
4. At påsætte dommere til alle kampe.
5. At tilsende arrangørklubben kampskemaer og rotationssedler.
6. At foretage udbetaling til dommerne
7. At sørge for medaljer og pokaler, som tilsendes arrangørklubben.
8. At sørge for fortrykte diplomer til alle tilmeldte deltagere og klubber.
9. At sørge for fortrykte diplomer til brug ved kåringen af årets ”Dreamteam” og skemaer til brug ved nomineringen af spillere hertil.
10. At offentliggøre stævnets slutstilling og kåringer på volleynet.dk.
11. At tilsende arrangørklubben 1.500,00 kr. til anvendelse i forbindelse med traktement
ved ledermøderne.
§ 26
Dommere
Volleyball Danmark påsætter dommere til alle kampene. Der holdes et dommermøde hvor den
dommeransvarlige gennemgår relevante emner for dommerne under mesterskaberne.
Stk. 2 De samlede dommerudgifter udlignes på de deltagende hold og opkræves efterfølgende
af Volleyball Danmark.
Stk. 3 De deltagende klubber kan blive pålagt, at medbringe en kvalificeret dommer pr. deltagende hold.
Vedtaget af Volleyball Danmarks bredde- og Udviklingsstyregruppe 31. juli 2017.
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