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Vinderne af DM i Beachvolleyball for klubhold bliver kåret som uofficielle Danmarksmestre i DM i 
Beachvolleyball for klubhold og tildeles Volleyball Danmarks guldmedaljer.  

 
§ 1 Overordnet ansvar  

Volleyball Danmarks Sportskonsulent med ansvar for beachvolleyball (Beachvolleyball 
Koordinatoren) varetager fortolkninger af propositionerne i samarbejde med BTG. 
I særlige tilfælde kan Beachvolleyball Koordinatoren og BTG træffe beslutninger inden for områder, 
der ligger ud over propositionerne eller inden for områder der ikke er tiltænkt/beskrevet i 
propositionerne. 
 
Den arrangerende klub har ansvaret for afviklingen af turneringen og er den øverste 
beslutningsmyndighed ved en turnering.  

 
§ 2 Hold, spillere og tilmelding 

Et hold kan bestå af op til 6 spillere og eventuelt yderligere en coach. 
 
Der er 4 spillere på banen ad gangen (for hvert hold). 
 
Alle spillere skal være medlemmer og spilleberettiget for klubben pr. 2. maj 2021 – dette gælder for 
både volleyball- og beachvolleyballklubber. 
 
En klub kan stille med flere hold. En spiller kan kun deltage på et af holdene. 
Klubber tilmelder hold ved at sende en e-mail til tour@beachvolley.dk 
 
Ved tilmelding angives om holdet ønsker at deltage i én eller begge kvalifikationsturneringer. 
I tilfælde af at holdet kun ønsker at deltage i én kvalifikationsturnering, angives der ved tilmelding 
hvilken turnering. 
 
Tilmeldingsfristen er søndag d. 2. maj 2021 kl. 23.59 
 
Prisen for at deltage er kr. 1.000, - for et hold. Klubben opkræves tilmeldingsgebyret via 
faktura fra Volleyball Danmark. 
 
Tilmeldingsfristen kan forlænges, hvis det er hensigtsmæssigt for turneringen. 
 
Hvis man ønsker at melde fra, skal Volleyball Danmark kontaktes inden tilmeldingsfristens udløb på 
tour@beachvolley.dk eller +45 2877 2988. Deltagergebyret refunderes ikke ved afbud.  
 
Registrerede hold og spillere forpligter sig til at overholde de af Volleyball Danmark godkendte 
reglementer og kontraktforhold. 
 

§ 3 Optagelse og seedning 
Alle hold optages i turneringen. Volleyball Danmark kan foretage seedning af de tilmeldte hold, 
f.eks. efter placering i Danmarksturneringen i volleyball. 

 
§ 4 Spilleregler 
 Der spilles efter de internationale beachvolleyball regler. Dog med enkelte ændringer, der er 

tilpasset spillet 4 mod 4 (se Regel Appendiks). 
 
§ 5 Turneringsform 
 Der afvikles to kvalifikationsturneringer og en finaleturnering. 
 

De 4 bedste hold fra hver kvalifikationsturnering, kvalificerer sig til Finaleturneringen (DM 
Beachvolleyball for klubhold 2021). Et hold kan godt deltage i begge kvalifikationsturneringer. 
 
En klub kan deltage med max. 2 hold til Finaleturneringen. Kvalificerer en klub sig med flere hold 
kan klubben selv vælge hvilke 2 hold der deltager i Finaleturneringen. 
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Første kvalifikationsturnering afvikles søndag d. 6. juni i Kolding Beach Park 
 
Anden kvalifikationsturnering afvikles søndag d. 13. juni i København, Ryparken Beach anlæg 
 
Finaleturneringen afvikles d. 19.-20. juni (2 dage) i Beach Park Aarhus i forbindelse med Aarhus 
Master på Pepsi MAX Beachvolley Tour 2021. 
 
Der spilles i puljer med efterfølgende slutspil. 
 
Der gives 2 point for vundet kamp og 0 point for tabt kamp. 
 
Alle kampe spilles bedst á 3 sæt til 21 (evt. 3. sæt til 15). Et sæt skal vindes med min. 2 points. 
 
Placeringerne i indledende puljer findes efter følgende kriterier: 
1. Flest point 
2. Sætdifference 
3. Bolddifference 
4. Indbyrdes kamp(e)* 
5. Lodtrækning 
 

§ 6 Kampbold   
 Den officielle kampbold er MIKASA VLS 300. 

 
§ 7 Spilledragten 
 Spilledragten skal være ens (over- og underdel) og som minimum have nummer på overdelen. 

 
§ 8  Fortolkning og ankemulighed 

Volleyball Danmarks Beachvolleyball Koordinator varetager fortolkninger af propositionerne i 
samarbejde med BTG. 
 
I særlige tilfælde kan Beachvolleyball Koordinatoren og BTG træffe beslutninger inden for områder, 
der ligger ud over propositionerne eller inden for områder, der ikke er tiltænkt/beskrevet i 
propositionerne. 
 
Afgørelser truffet af Beachvolleyball Koordinatoren eller BTG kan ankes til følgende instanser i 
prioriteret rækkefølge: 
 
 Volleyball Danmarks BeachTourGruppe (BTG) 
 Volleyball Danmarks Bestyrelse 
 Volleyball Danmarks Amatør- og Ordensudvalg 

 
Når en anke er modtaget, sendes en bekræftelse og en meddelelse om, hvornår anken forventes 
behandlet. 
 
Den arrangerende klub skal inden turneringens begyndelse udpege en protestkomité (fx 
turneringsleder og elitedommer). Det er ikke muligt at anke protestkomitéens afgørelser. Det er 
muligt at klage, men afgørelser kan ikke omgøres. Klager sendes til Beachvolleyball Koordinatoren 
senest mandagen efter stævnet. Klagen behandles af Beachvolleyball Koordinator og BTG inden 10 
dage. 
 
 
Vedtaget den. 26. marts 2021 af Volleyball Danmarks Beachvolleyball – Reglementsgruppe. 
 


