TILDELING AF WILDCARD
FORMÅL
Der kan uddeles wildcard, hvis det skønnes sportsligt relevant og bidrager positivt til udviklingen af
toppen dansk beachvolley. Det er Volleyball Danmark, der tildeler wildcards på baggrund af input
fra BeachTourGruppen (BTG), jf. Propositionernes afsnit 3a.
Ved tildeling af wildcard lægges der vægt på:
1. Sportsligt niveau
2. Sportslige ambitioner og potentiale
3. Promovering af sporten
4. Velbegrundet ansøgning
Sportsligt niveau
Målet er at øge turneringens sportslige niveau.
 Kravet til wildcards er som udgangspunkt en forventet placering i den øverste halvdel af
rækken til den pågældende turnering, dog top 4 til semifinaleturneringerne.
 Der er et ønske om at "tilføre nyt blod" til Pepsi MAX Beachvolley Tour, fx ved at tiltrække
dygtige udenlandske hold.
Sportslige ambitioner og potentiale
Målet er at udvikle ungdommen, motivere flere elitevolleyballspillere til at satse på beachvolley og
lette muligheden for comeback for de dygtigste beachvolleyspillere.
 Vi vil gerne motivere og støtte talentfulde ungdomsspillere, der har en seriøs indstilling og
høje ambitioner. Wildcard kan også tildeles som led i unge spilleres forberedelse til
internationale konkurrencer.
 Vi vil bidrage til at lette transitionen fra volleyball til beachvolley for elitevolleyballspillere
med høje sportslige ambitioner og potentiale inden for beachvolley.
 Vi vil give mulighed for hurtigere comeback til de dygtigste beachvolleyspillere. I
vurderingen indgår holdets aktuelle niveau og sportslige ambitioner enten internationalt
eller på den danske Tour.
Promovering af sporten
Målet er at promovere sporten, men et wildcard skal samtidig have en sportslig relevans.
 Det kan være spillere eller hold med en profil, der øger publikumsinteressen eller den
mediemæssige interesse, fx tidligere landsholdsprofiler.
 Der kan gives lokale wildcards, hvis det skønnes at bidrage til lokalinteressen. Ansøgninger
skal indeholde en anbefaling fra lokalarrangøren.
Velbegrundet ansøgning
Målet er at sikre, at holdet opstiller valide argumenter for, at holdet kun har opnået få point. Det
er vigtigt at understrege, at ingen hold har krav på wildcard. Tildeling af wildcard skal ske i respekt
for hold, der bruger ressourcer på at tilkæmpe sig point på "normale vilkår". Der gælder andre
regler for tildeling af wildcards til Tourfinalen, jf. punkt 5 nedenfor.

Ansøgningen skal indsendes rettidigt (mandag kl. 12 før den pågældende turnering) på DVBF’s
ansøgningsskema. Alle punkter i ansøgningsskemaet skal udfyldes helt og grundigt.
Ansøgningsskemaet kan downloades på DVBF’s hjemmeside:
http://beachvolley.dk/index.php/beachtouren/download
Gennemsigtighed og graduering af krav
1. For at sikre gennemsigtighed fremgår ansøgerfeltet af tilmeldingslisten.
2. Kravene til wildcard øges som udgangspunkt frem mod DM, da holdene har haft mulighed
for at spille sig til point.
3. Der er skærpede krav til wildcard til semifinalestævner og DM-finalen, da der her kæmpes
om kvalifikation til DM eller DM-medaljer.
4. Der er skærpede krav ved gentagne ansøgninger om wildcard i samme sæson.
5. Formålet med Tourfinalen er at samle de bedst mulige hold nationalt og internationalt og
derved promovere det højest mulige sportslige niveau i kampen om Tourpokalen.
Det sportslige niveau og fremtidige potentiale vil derfor veje tungere i vurderingen af
ansøgningen, set i forhold til ansøgernes generelle deltagelse på Touren, end ved andre
Tourstævner.
Der er mulighed for tildeling af to udenlandske og to danske wildcards til Tourfinalen.

