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U14, U16 og U18

Ungdomsstævnereglement
Volleyball Syddanmark afholder i samarbejde med Fyns Volleyball Kreds 7 ungdomsstævner for alle U14, U16 og
U18 hold. Stævnerne vil fungere som træningsstævner for alle de deltagende hold. Der vil blive afholdt et stævne
i april som afslutning, hvor vi spiller om at blive syddansk mester i de respektive rækker. I foråret vil man som klub
og sideløbende med ungdomsstævnerne kunne deltage i en kvalificerende DM turnering, som afvikles i fællesskab
med Volleyball Nordjylland og Midtjysk Volleyballkreds.
Hensigten med ungdomsstævnerne er at give de deltagende klubber en stævneform som, udover at kæmpe om
mesterskabet ved de syddanske mesterskaber, også giver mulighed for at flest mulige hold kan komme til stævner
i U14, U16 og U18 rækkerne. Det er håbet, at mange hold vil bruge turneringen til at spille hold sammen samt at
kunne få flest mulige spillere ud og spille 6-mands volleyball. Målet er, at vi med en stor mængde af
ungdomsspillere kan sikre en fortsat udvikling af ungdomsvolleyball i Volleyball Syddanmark og på Fyn.
Ungdomsstævnerne vil foregå over 7 stævner og hvor det sidst stævne er det Syddanske mesterskab for
ungdomshold.
Hold fra andre kredse er velkomne til at deltage i de 6 første stævner, mens det Syddanske mesterskab er
forbeholdt hold fra Fyns Volleyball Kreds og Volleyball Syddanmark.
Ungdomsstævnerne afholdes som fællesstævner, hvor både U14, U16 og U18 hold deltager.
Som udgangspunkt skal der være minimum 3 baner til rådighed ved alle stævner undtagen ved det Syddanske
mesterskab, hvor der forventes at være 6 baner til rådighed.
1. Datoerne for stævnerne er:
• 7.-8. Oktober 2017 på Fyn
• 11.-12. November 2017 i Sydvestjylland
• 2.-3. December 2017 på Fyn
• 13.-14. Januar 2018 i Sønderjylland
• 27.-28. Januar i Trekantsområdet
• 10.-11. Marts 2018 Jysk-fynsk fællesstævne med FVBK, Volleyball Syddanmark og MJVB
• 14.-15. April 2018 på Fyn
2. Tilmelding og pris
Stævnerne vil blive administreret af Volleyball Danmarks kontor og med projektkoordinator Mads Rosager som
ansvarlig.
Tilmelding foregår via www.staevner.teenvolley.dk og tilmeldingsfristen er onsdag 1½ uge før stævnet. Alle kan
frit tilmelde sig et stævne og man behøver således ikke tilmelde sig hele stævnerækken.
Der kan tilmeldes hold i følgende aldersgrupper:
Herrer-ungdom: HU14, HU16 og HU18

Dame-ungdom: DU14, DU16 og DU18.

Pris: Et ungdomsstævne koster 150 kr. pr. hold pr. stævne for hold, hvor klubben er klubmedlem af DVBF
og 200 kr. for hold, hvor klubben er basismedlem af DVBF.
3. Aldersgrænser
Turneringen er åben for alle U14-, U16-, og U18-spillere, der er medlem af en klub under DVBF.
U18: Født 2000-2001
U16: Født 2002-2003
U14: Født 2004-2005
• Holdet tilmeldes i den aldersklasse som den/de ældste spiller på holdet har.
• Spillerne skal være født i de respektive aldersgrupper eller yngre. Der kan gives dispensation for alder;
eksempelvis en spiller som er fyldt 18 år, men som fysisk og/eller teknisk svarer til de spillere han/hun
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skal spille med. Ansøgning om dispensation sendes pr. mail til den ansvarlige for ungdomsstævnerne fra
Volleyball Danmark senest 3 dage førend det pågældende stævne. I ansøgningen skal der være en
beskrivelse af spillerens niveau og en begrundelse for hvorfor den pågældende spiller skal være med.
•

•

Såfremt en U14 spiller skal spille for et U18 hold eller en Kidsvolley spiller for et U16 hold, behøves der
ikke indhentes godkendelse herfor, men den pågældende klub skal være bevidst om, at niveauet på den
pågældende spiller svarer til de spillere han/hun skal spille sammen med.
Et hold må have én spiller med, som er én årgang ældre end spillerne er i den rækker man spiller i.

4. Øvrige forhold
Et hold der deltager i turnering skal opfylde de almindelige regler for at stille et lovligt hold, men med enkelte
afvigelser:
• Det er tilladt at spille med kun 5 spillere på banen, enten fordi et hold med 6 spillere får en skade, som
gør at den pågældende spiller ikke kan spille videre eller hvis et hold kun kan stille med 5 spillere til
stævnet.
• Jævnfør de anvisninger beskrevet i pkt. 13 kan mix hold deltage i den række, hvor det sportsligt giver
mest mening.
• Der kan gives dispensation til, at et HU14 hold kan deltage i rækken, hvor DU14 hold deltager, hvis der
vurderes, at det pågældende HU14 hold fysisk og teknisk er svarende til DU14 holdene.
• Det er som udgangspunkt ikke tilladt spillere at deltage på mere end ét hold ved samme stævne, men
man kan efter aftale med stævneledelsen og Mads Rosager låne spillere ad hoc, hvis dette er nødvendigt
for at kunne stille hold.
5. Forhold ved det Syddanske mesterskab
Ved det afsluttende stævne d. 14. eller 15. April kåres vinderen inden for alle 6 rækker i U14, U16, U18. Ud over
pokal til de vindende hold, er der medaljer til nr. 1-3 i hver række.
Det Syddanske mesterskab fungerer ikke som kvalifikation til DM og er kun for hold fra Fyns Volleyball Kreds og
Volleyball Syddanmark. Aldersgrænser m.m. ved kredsmesterstævnet er de samme som tidligere beskrevet
omkring ungdomsstævnerne, dog med følgende undtagelser:
• Man skal være 6 spillere på banen uanset skader eller andet.
• Der må ikke deltage drengehold i pigerækker eller omvendt.
• Der må ikke deltage spillere på et hold, som er ældre end den rækken man spiller i. Ved brug af spillere
som normalt hører til 2 rækker under, skal der ansøges om dispensation jf. fællesturneringsreglementet.
6. Præmier m.m.
Der vil til det enkelte ungdomsstævne arbejdes på, at der er præmier til det vindende hold i hver række, samt evt.
andet, der kan gives til den enkelte spiller på alle deltagende hold.
7. Klubskiftebestemmelser, klubtilhørsforhold og holdfællesskaber
Hvis en spiller skifter klub, og ønsker at opnå spilletilladelse for sin nye klub, skal bestemmelserne i Volleyball
Danmarks klubskiftereglement følges. En spiller kan godt være tilknyttet et seniorhold for én klub og samtidig
spille senior eller ungdom i en anden klub, hvis den pågældende spiller har en godkendt talentkontrakt jf.
reglementet for talentspillere.
Der kan lånes spillere fra andre klubber for at kunne stille hold ved disse ungdomsstævner. Der skal ikke afleveres
holdsedler. Kampe ved disse ungdomsstævner binder således ikke spillere til en bestemt klub eller
holdfællesskab.
Således er det ikke nødvendigt at ansøge om holdfællesskab, for at flere klubber kan gå sammen om at deltage i
disse stævner. Ønskes officielt holdfællesskab til brug ved DM-kvalifikation, skal dette gøres inden 18. December.
9. Licens
Alle spillere, som deltager på et ungdomshold, skal have indløst og betalt personlig licens for at kunne deltage i
turneringen. En kamp kan ikke tabes som følge af en manglende personlig licens, men holdene henstilles til at
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overholde reglen om licens. Ved gentagne overtrædelser kan hold dog blive trukket fra forsat deltagelse i
stævnerne.
10. Spilleregler
Der spilles efter de af Volleyball Danmark udgivne internationale spilleregler i nyeste udgave. Hvis der kun
deltager 3 hold spilles der 3 sæt uanset udfaldet. Når en række har flere end 3 hold spilles der bedst á 3 sæt. 1. og
2. sæt spilles til 25 og evt. afgørende sæt til 15. Der skal dog altid vindes med mindst to overskydende point.
Volleyball Danmark og stævneledelsen forbeholder sig ret til at gennemføre en alternativ stævneform, hvis dette
vurderes hensigtsmæssigt for afviklingen.
Placering i pulje afgøres efter:
1. antal sejre,
2. sæt-difference
3. bold-difference
4. indbyrdes kamp
11. Påklædning
Alle hold henstilles til at spille efter de gældende regler for påklædning i en volleyballkamp.
12. Dommere og sekretærer
Holdene dømmer hinanden. Det henstilles til, at unge dommeres trænere eller ledere vejleder og hjælper den
evt. usikre dommer under kampen, både for de deltagende holds skyld, men også for ikke at fratage
ungdomsspilleren lysten til at dømme. Holdene er ligeledes sekretærer for hinandens kampe og den siddende
sekretær har ansvaret for at bringe kampskema til stævneledelsen så snart kampen er færdigspillet.
13. Inddeling af rækker
Der vil til alle ungdomsstævner (undtagen kredsmesterstævnet) arbejdes i fleksible rækker. Det enkelte hold skal
meldes til i den række, hvor det vurderes at give mest mening for spillerne at deltage. To rækker kan blive lagt
sammen, hvis det vurderes af stævneledelsen, at det giver mest sportslig mening.
Række
DU14
DU16
DU18
HU14
HU16
HU18

Aldersgrænser
2004-2005
2002-2003
2000-2001
2004-2005
2002-2003
2000-2001

Nethøjde
2:05
2:15
2:24
2:10
2:24
2:35

Bemærkninger
Dispensation nødvendig for Kidsspillere
Dispensation nødvendig for DU14 spillere
Dispensation nødvendig for Kidsspillere
Dispensation nødvendig for HU14 spillere

14. Afvikling af de enkelte stævner
Afviklingen sker efter den model, hvor det vurderes giver den bedst mulige afvikling både sportsligt og for
arrangøren.
En række kan aflyses eller lægges sammen med en anden række, hvis der er mindre end 3 deltagende hold. Ved 2
tilmeldte hold, kan det aftales indbyrdes mellem holdene om at spille kampen på et andet tidspunkt.
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