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   Side 1 af 3 

 
I tilfælde af, at Danmarksturneringen afsluttes før tid, er følgende gældende: 
 
 
Volleyligaen 
 
A: Hvis under halvdelen af de planlagte grundspilskampe er spillet 

I. Turneringen annulleres. 
II. Ingen op- og nedrykkere. 

III. Der kåres ingen DM-vinder og der uddeles ingen pokaler eller medaljer. 
IV. Pladser i Europacup, NEVZA Club Championships mv. sker i relation til placering i foregående års 

turnering. 
V. Ved opgørelse af antal kampe, kigges der på det samlede antal grundspilskampe i alt for begge køn, 

såfremt begge køns turneringer afsluttes før tid. 
 
 
B: Fra og med halvdelen af de planlagte grundspilskampe og inden grundspillet er spillet færdigt 

I. På baggrund af de facto spillede kampe udregnes det gennemsnitlige antal vundne kampe, 
gennemsnits kamppoint og gennemsnits sæt og boldscore. 

II. Herefter rangeres holdene i rækken. 
III. Der kåres en mester og uddeles medaljer, op- og nedrykning sker i forhold til de gældende regler for 

op- og nedrykning. 
IV. Pladser i Europacup, NEVZA Club Championships mv. sker på baggrund af den beregnede rangering. 

 
 
C: Grundspillet er gennemført, men slutspillet ej påbegyndt 

I. Stillingen fastfryses. 
V. Der kåres en mester og uddeles medaljer, op- og nedrykning sker i forhold til de gældende regler for 

op- og nedrykning. 
II. Pladser i Europacup, NEVZA Club Championships mv. sker på baggrund af stillingen. 

 
 
D: Slutspillet og kvalifikationsspillet er påbegyndt, men ikke afsluttet 
Kvartfinaler: 

I. Hvis første kvartfinalekamp er spillet, kåres vinderen af kvartfinalen efter kampens resultat.  
II. Hvis to kvartfinalekampe er spillet, og begge hold har vundet en kamp hver, findes vinderen af 

kvartfinalekampene efter følgende kriterier i prioriteret rækkefølge: flest kamppoint, bedst sætscorer, 
bedste boldscorer og bedst placerede hold i grundspillet.  

III. Hvis nogle kvartfinaler er påbegyndt, mens en eller flere andre kvartfinaler ikke er påbegyndt, kåres 
det bedst placerede hold i grundspillet som vinder af de kvartfinalekampe hvor første kamp ikke er 
spillet. 

IV. Som mester kåres det bedst placerede hold i grundspillet af de fire kvartfinalevindere, mens det 
næstbedst placerede hold i grundspillet af kvartfinalevinderne får tildelt sølvmedaljer. Det 
tredjebedst placerede hold i grundspillet af kvartfinalevinderne får tildelt bronzemedaljer. 4. pladsen 
tildeles den fjerdebedst placerede hold i grundspillet af kvartfinalevinderne. 
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Semifinaler: 

I. Hvis første semifinale er spillet, kåres vinderne af semifinalerne efter kampens resultat. Som mester 
kåres det bedst placerede hold i grundspillet af de to semifinalevindere, mens det næstbedst 
placerede hold får tildelt sølvmedaljer. Det bedst placerede hold i grundspillet af de to tabende hold, 
får tildelt bronzemedaljer. 

II. Hvis to eller flere semifinaler er spillet, og forløbet ikke afgjort, rangeres holdene indbyrdes efter de 
kampe som er spillet. Ved lighed i vundne kampe er det følgende kriterier i prioriteret rækkefølge: 
flest kamppoint, bedst sætscorer, bedste boldscorer og bedst placerede hold i grundspillet.  

III. Hvis to holds semifinalekamp er spillet, og de to øvrige holds semifinalekamp ikke er påbegyndt, 
kåres det bedst placerede hold i grundspillet som vinder af den semifinale hvor første kamp ikke er 
spillet. 

IV. Som mester kåres det bedst placerede hold i grundspillet af de to semifinalevindere, mens det 
næstbedst placerede hold får tildelt sølvmedaljer. Det bedst placerede hold i grundspillet af de to 
tabende hold, får tildelt bronzemedaljer. 

 
Finaler: 

I. Hvis første finalekamp er spillet, kåres vinderen af finalen efter kampens resultat.  
II. Hvis to eller flere finalekampe er spillet, og forløbet ikke afgjort, rangeres holdene indbyrdes efter de 

kampe som er spillet. Ved lighed i vundne kampe er det følgende kriterier i prioriteret rækkefølge: 
flest kamppoint, bedst sætscorer, bedste boldscorer og bedst placerede hold i grundspillet.  

III. Hvis der ikke afvikles nogle finalekampe efter semifinalerne er gennemført, så kåres det af 
finaleholdene der havde den højeste placering i grundspillet til mester. 

 
Kvalifikationsspillet 

I. Såfremt kvalifikationsspillet ikke færdigspilles, rangeres holdene i kvalifikationsspillet efter deres 
indbyrdes placering i grundspillet.  

 
Seedning i Pokalturneringen 

I. Såfremt Danmarksturneringen ikke spilles færdigt, vil pladsen som seedet 4 i Pokalturneringen 
tilfalde det hold som rangeres som nr. 4 i Volleyligaen. 

 
Kåring af årets hold 

I. Årets hold kåres, hvis der som minimum er spillet to semifinalekampe. 
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1. division og 2. division 
 
For 1. og 2. division gælder der, at begge divisioner vil blive afgjort af de samme kriterier som oplistet 
nedenfor, således at der vil være samme beslutning for både 1. og 2. division. 
 
Ved opgørelse af antal spillede kampe ses der på det samlede antal kampe i både 1. og 2. division og for 
begge køn, såfremt begge køns turneringer afsluttes før tid. 
 
A: Under halvdelen af de planlagte grundspilskampe er spillet – kriteriet skal være opfyldt for  

I. Turneringen annulleres. 
II. Ingen op- og nedrykkere. 

III. Der kåres ingen vindere og der uddeles ikke medaljer til rækkevinderne. 
 
B: Fra og med halvdelen af de planlagte grundspilskampe og inden grundspillet er spillet færdigt 

I. På baggrund af de facto spillede kampe udregnes det gennemsnitlige antal vundne kampe, 
gennemsnits kamppoint og gennemsnits sæt og boldscore. 

II. Holdene rangeres i rækken. Der kåres ingen vindere og der uddeles ikke medaljer til rækkevinderne. 
III. Herefter findes direkte op- og nedrykkere. 
IV. Kvalifikationskampen mellem 1-2. division samt mellem 2. division-danmarksserien annulleres.  
V. Nr. 9 i 1. division herre vest rykker ned i 2. division. 

VI. De to vindere af 2. division herrer vest pulje A og B rykker op i 1. division. I øvrige rækker forbliver 
holdene i de rækker som de spillede i, i indeværende sæson. 

 
C: Grundspillet er gennemført, men slutspillet ej påbegyndt 

I. Stillingen fastfryses og op- og nedrykkere findes. 
II. Der kåres rækkevindere og uddeles medaljer. 

III. Kvalifikationskampen mellem 1-2. division samt mellem 2. division-danmarksserien annulleres.  
IV. Nr. 9 i 1. division herre vest rykker ned i 2. division. 
V. De to vindere af 2. division herrer vest pulje A og B rykker op i 1. division. I øvrige rækker forbliver 

holdene i de rækker som de spillede i, i indeværende sæson. 
 
D: Kvalifikationsspillet er påbegyndt, men ikke afsluttet 

I. Holdene rangeres indbyrdes efter de kampe der er spillet. 
 
 
Volleyball Danmarks bestyrelse kan efter indstilling fra Turneringsudvalget, i helt særlige tilfælde, træffe en 
beslutning som ikke følger enkelte af ovenstående beskrivelser. 
 
 
Vedtaget af Volleyball Danmarks Liga- og divisionsudviklingsudvalg 17. marts 2022. 


