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Reglement for afvikling af beachvolleyballturneringer for ungdom
I 2021 spilles der ungdomsbeachvolleyball i U14- og U16- og U18 rækken og afvikles
DM i alle rækker.
Der afvikles 16 indledende kvalifikationsturneringer til DM for U14, U16 og U18.
Kvalifikationen til DM for U21 foregår gennem deltagelse i seniorrækkerne på Danish
Beachvolley Tour (Pepsi MAX).
Dette reglement gælder for alle Volleyball Danmarks beachvolleyball turneringer for
ungdom i Danmark, hvori der uddeles ranglistepoint til kvalifikation til Volleyball
Danmarks Danmarksmesterskab i beachvolleyball for ungdom.
Kontaktadresser
Volleyball Danmark
Konsulent Beachvolleyball
Peter Morsing
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby

E-mail:
Tlf.:

tour@beachvolley.dk
2877 2988

Ændringer i forhold til 2020










§ 2 Aldersgrænser justeret. Aldersgrupperinger fastholdt, men med årgange samlet
som i volleyball
§ 3 Rækkerne fastholdes som U14, U16, U18 og U21, men for U16 og U18 er
årgangene de sammen som i henholdsvis U15 og U17 i volleyball
§ 6 Tilmeldingsfristen er mandag kl. 18.00, 5 dage før en turneringsafvikling (dog 3
dage før, hvis en turnering afvikles torsdag og 6 dage før, hvis en turnering afvikles
søndag)
§14 Der afvikles 16 indledende kvalifikationsturneringer til DM. Det vil være spillerens
6 bedste turneringer på ranglisten, der tæller med ved optagelsen til DM
§16 Ranglistepoints justeret. U18 som 3. division. U14 og U16 som 4. division.
§16 Kun U18 kan få ungdomsranglistepoints ved deltagelse i seniorturneringer på
Danish Beachvolley Tour
§16 Bliver flere rækker slået sammen pga. for få tilmeldte hold i de enkelte rækker, vil
spillerne blive tildelt de point holdets placering i dets aldersgruppe berettiger. Spillerne
tildeles kun point i den aldersgruppe holdet tilhører.
§ 18 Specielt for U14 og U16: Point opnået i seniorrækkerne tæller ikke med på
ungdomsranglisterne
§19 Point tildelt ved DM følger Master turneringer

§1

Fortolkning og ankemulighed.
Stk.1. Reglementet fortolkes af Volleyball Danmarks administration
Stk.2. Volleyball Danmarks administrations afgørelser kan ankes til Volleyball
Danmarks Forretningsudvalg.
Stk.3. Volleyball Danmarks Forretningsudvalgs afgørelser kan ankes til Volleyball
Danmarks bestyrelse.

§2

Aldersgrænser.
U21: Alle, som turneringsåret (2021) er fyldt 18
2003).
U18: Alle, som turneringsåret (2021) er fyldt 16
2005). (Samme årgange som U17 i volleyball)
U16: Alle, som turneringsåret (2021) er fyldt 14
2007). (Samme årgange som U15 i volleyball)
U14: Alle, som turneringsåret (2021) er fyldt 12
2009).
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Det er tilladt for yngre spillere at stille op i rækker for ældre spillere – f.eks. kan
spillere født i 2008 stille op i alle rækker og en spiller født i f.eks. 2010 kan spille U14
§3

Turneringsåret.
Turneringsåret er 1. januar 2021 til 31. december 2021. Det er valgt at fastholde
rækkerne U14, U16, U18 og U21. U16 svarer til årgangene for U15 i volleyball og for
U18 svarer det til årgangene i U17 for volleyball.

§4

Hold og spillere.
U21:
2 spillere på banen, ingen udskiftere.
U18:
2 spillere på banen, ingen udskiftere.
U16:
2 spillere på banen, ingen udskiftere.
U14:
2 spillere på banen – dog tillades 3 spillere, hvis holdet ønsker det.

§5

Registrering.
For at kunne tilmelde sig et stævne kræves det, at alle spillere på holdet er online
registrerede hos Volleyball Danmark.
Registrering og tilmelding af hold foregår på http://minsport.volleyball.dk/
Registrerede spillere forpligter sig til at overholde de af Volleyball Danmark godkendte
regler og reglementer.

§6

Tilmelding.
Tilmelding skal ske via online tilmelding på http://minsport.volleyball.dk/
Tilmeldingsfristen er mandag kl. 18.00 5 dage før en turneringsafvikling (dog 6
dage før, hvis en turnering afvikles søndag). For at tilmeldingen er gældende skal
holdet samtidig med tilmeldingen elektronisk betale turneringsgebyret med
Dankort/Edankort. Holdet kan umiddelbart efter tilmelding se en liste over tilmeldte
hold på www.beachvolley.dk.
Det vil ikke været muligt, at tilmelde hold efter tilmeldingsfristen. Dog kan
tilmeldingsfristen forlænges, hvis der er ledige pladser ved en turnering.
Tilmelding er bindende og kan ikke ændres efter tilmeldingsfristernes udløb.
Såfremt holdet efter at have tilmeldt sig en turnering ønsker at melde fra, skal dette
ske inden tilmeldingsfristens udløb. Deltagergebyret returneres med et fradrag på
20% i administrationsomkostninger. Ved ønske om framelding kontaktes Volleyball
Danmark på tour@beachvolley.dk
For at deltage i beachvolleyballballturneringerne for ungdom skal spillerne have
beachvolleyball licens. Denne opkræves automatisk sammen med tilmelding til den
første turnering spilleren deltager i.
I 2021 er beachvolleyball licensen for ungdom kr. 75,- for hele turneringsåret.

§ 6A Optagelse i ungdomsturneringerne
Holdene optages i ungdomsturneringerne efter først-til-mølle princippet. Der vil som
minimum være plads til 8 hold i de rækker, der udbydes til de enkelte turneringer.
Dette gælder dog ikke DM-finalerne, hvor holdene optages efter opnåede
ranglistepoints i 2021.
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§7

Net og bane.
Der spilles med følgende nethøjder og banestørrelser i de enkelte rækker:
Herrerækker:
Damerækker:
U21
2,43
8 x 16 m
U21
2,24
8 x 16 m
U18
2,43
8 x 16 m
U18
2,24
8 x 16 m
U16
2,35
8 x 16 m
U16
2,24
8 x 16 m
U14
2,15
8 x 16 m
U14
2,15
8 x 16 m

§8

Bolde.
De deltagende hold skal selv medbringe kampbold.

§9

Spilleregler
Der spilles efter de internationale beachvolleyball regler.

§ 9A Særregel
Særregel for U14 og U16:
For at fremme, at spillerne lærer at hæve med fingerslag, dømmes der ikke
dobbeltslag på hævning med fingerslag.
1. berøring og overspilning med fingerslag, er ikke tilladt.
§ 10 Turneringsform.
Turneringerne afvikles efter dobbelt elimination eller puljespil.
Hvis der spilles puljespil gælder følgende:
Der gives 2 point for vundet kamp og 0 point for tabt kamp.
I tilfælde af pointlighed mellem to eller flere hold afgøres holdenes indbyrdes
placeringer efter følgende kriterier:
 Holdet med bedste sætforskel.
 Holdet med bedste boldforskel.
 Indbyrdes kamp(e).
§ 10A Kamplængde.
Der spilles bedst af tre sæt, running score til 21, i afgørende sæt dog kun til 15. Et
sæt skal vindes med to overskydende point.
Der spilles efter Volleyball Danmarks officielle beachvolleyballregler.
§ 11 Træner.
Holdene må have en coach/træner med ved indledende turneringer. Denne må
sidecoache og tale med holdet i time-outs og mellem sæt
§ 12 Dommere.
Der laves en påsætning, så et hold, der ikke spiller, påsættes som dommer.
§ 13 Sekretærer.
Det hold, der er påsat som dommer er også sekretær.
§ 14 Kvalifikationsturneringer
Der afvikles 16 DM-kvalifikationsturneringer:
Torsdag d. 13. maj i Slagelse (VK Vestsjælland)
Fredag d. 14. maj i Aarhus Beach Park (i forbindelse med Aarhus Challenger)
Lørdag d. 22. maj i Ryparken, København (i forbindelse med CPH Master)
Lørdag d. 5. juni i Kolding Beach Park
Søndag d. 6. juni i Ishøj (Ishøj Beachvolley Arena)
Lørdag d. 12. juni i Ryparken, København (i forbindelse med CPH Challenger)
Søndag d. 13. juni i Ikast (Ikast Idrætsefterskole)
Lørdag d. 19. juni i Aarhus Beach Park (i forbindelse med Aarhus Challenger)
Lørdag d. 19. juni i Slagelse (VK Vestsjælland)
Søndag d. 20. juni i Ikast (Ikast Idrætsefterskole)
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Søndag d. 27. juni på Amager strand
Søndag d. 4. juli i Ishøj (Ishøj Beachvolley Arena)
Lørdag d. 10. juli på Hvidbjerg strand (i forbindelse med Hvidbjerg GS)
Søndag d. 17. juli i Dalum, Odense
Lørdag d. 24. juli på Hornbæk strand (i forbindelse med Hornbæk semifinale)
Lørdag d. 31. juli på Kerteminde Strand (i forbindelse med Kerteminde semifinale)
Ved hver enkelt turnering vil der være en passende inddeling af de tilmeldte hold i
U14,- U16- og U18-rækker
For at kunne deltage i DM skal en spiller have spillet mindst en DM-kvalificerende
turnering .
Bliver en DM-kvalificerende turnering ikke oprettet (f.eks. pga. for få tilmeldte hold)
vil de tilmeldte hold til denne turnering , opfylde DM-kravet om at have spillet en DMkvalificerende turnering
Ud over kvalifikationsstævnerne kan der, for U18 hold, også optjenes DMkvalificerende ranglistepoints ved deltagelse i seniorrækken på Danish Beachvolley
Tour, se §16.
Ved opgørelse af hvilke spillere, der kan deltage i DM, laves en rangliste, hvor hver
spillers resultater fra spillerens 6 bedste turneringer tælles med.
§ 15 Rangliste.
Der udarbejdes ranglister for ungdomsspillere i rækkerne U14, U16 og U18.
Ranglisterne opdateres løbende gennem sæsonen.
§ 16 Ranglistepoint
Der uddeles ranglistepoint til ungdomsranglisterne i de DM-kvalificerende turneringer.
Opnåede points vil også være gældende på seniorranglisten for Danish Beachvolley
Tour 2021.
Bemærk, at point opnået i seniorrækkerne ikke tæller med på ungdomsranglisterne
for U14 og U16
For U18 vil ranglistepoints opnået ved seniorturneringer på Danish Beachvolley Tour
2021 også tælle med på ungdomsranglisterne
Ved de DM-kvalificerende turneringer uddeles følgende point til tour-ranglisten og
ungdomsranglisten
U18 - points svarende til 3. division på Danish Beachvolley Tour:
1.plads
36 points
2.plads
32 points
3.plads
29 points
4.plads
24 points
5.plads
21 points
6.plads
19 points
7.plads
17 points
8.plads
15 points
U14 og U16 - points svarende til 4. division på Danish Beachvolley Tour:
1.plads
21 points
2.plads
19 points
3.plads
17 points
4.plads
13 points
5.plads
11 points
6.plads
9 points
7.plads
8 points
8.plads
7 points
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Bliver flere rækker slået sammen pga. for få tilmeldte hold i de enkelte rækker, vil
spillerne blive tildelt de point holdets placering i dets aldersgruppe berettiger.
Spillerne tildeles kun point i den aldersgruppe holdet tilhører.
Eksempel
En turnering med 8 hold får følgende slutstilling
1. Hold A U18 (1. Plads U18)
2. Hold B U16/U18 (2. Plads U18)
3. Hold A U16 (3. Plads U18, 1. Plads U16)
4. Hold A U14 (4. Plads U18, 2. Plads U16, 1. Plads U14)
5. Hold C U18 (5. Plads U18)
6. Hold B U16 (6. Plads U18, 3. Plads U16)
7. Hold B U14 (7. Plads U18, 4. Plads U16, 2. Plads U14)
8. Hold D U18 (8. Plads U18)
Ved deltagelse i seniorrækkerne på Danish Beachvolley Tour (for U18 hold) opnås de
samme points til ungdomsranglisten, som holdet får i seniorturneringen. Dog vil disse
points kun blive tildelt på U18-ungdomsranglisten, hvis den ældste spiller på holdet er
U18 spiller.
Eksempel gældende for både DM-kvalificerende ungdomsturneringer og
Danish Beachvolley Tour:
Et hold består af en U16- og en U18-spiller. Begge spillere vil få points til U18
ranglisten, og U16 spilleren vil ikke få points til U16 ranglisten For at opnå points til
ungdomsranglisterne gennem deltagelse på Danish Beachvolley Tour, skal alle spillere
på holdet være ungdomsspillere (U14/16/18).
Danmarksmesterskaberne
§ 17 Rækker.
Der afvikles Danmarksmesterskaber i beachvolleyball for ungdom i følgende 8 rækker:
U21, U18, U16 og U14 (Herrer og Damer)
Til Danmarksmesterskaberne kan der maksimalt deltage 8 hold i hver række.
Alle rækker afvikles over 2 (to) dage lørdag/søndag d. 7.-8. august ved DM for
ungdom på Amager strand – undtagen DU18 og HU18, der kun afvikles lørdag
d. 7. august
Såfremt der kun er tilmeldt 3-5 hold i en række, afvikles denne række på én (1) dag
(lørdag eller søndag)
Der skal være minimum 3 tilmeldte hold, ved tilmeldingsfristens udløb for at der
afvikles DM for den pågældende række.
§ 18 Deltagende hold til Danmarksmesterskaberne i beachvolleyball for ungdom.
Ved opgørelse af hvilke spillere, der kan deltage i Danmarksmesterskaberne, laves der
for hver række en rangliste (undtagen U21, hvor spillernes point på tour-ranglisten er
gældende), hvor hver spillers resultater fra spillerens 6 bedste turneringer i den
pågældende række tælles med. De 8 hold med flest ranglistepoint i hver af rækkerne
for U14, U16, U18 og U21 kvalificerer sig til deltagelse i Volleyball Danmarks
Danmarksmesterskaber i beachvolleyball for ungdom.
For at deltage i Volleyball Danmarks Danmarksmesterskaber i beachvolleyball for U14
og U16 skal en spiller have deltaget ved minimum et DM-kvalificerende
ungdomsstævne.
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Hvis et hold består af 3 spillere, vil det være de 2 spillere med flest ranglistepoints,
der afgør holdets samlede ranglistepoints.
Såfremt en af disse spillere, efter tilmelding, må melde afbud pga. en skade, vil det
være de 2 resterende spilleres points, der afgør holdets samlede points.
Såfremt den skadede spiller erstattes af en ny spiller, vil den nye spillers dennes
points kunne tælle med blandt holdets 2 spillere med flest points. Holdet vil dog ikke
kunne opnå flere points end holdet havde i den oprindelige konstellation.
Specielt for U18
For at deltage i DM-finalen skal en spiller have deltaget ved minimum et DMkvalificerende ungdomsstævne eller have deltaget i mindst en turnering på Danish
Beachvolley Tour 2021.
Holdene optages efter ranglistepoints på ungdomsranglisterne
Specielt for U21
Holdene til DM for U21 optages efter ranglistepoints på ranglisten for Danish
Beachvolley Tour. Spillerne skal have deltaget i mindst en turnering på Danish
Beachvolley Tour for at være kvalificeret til U21 DM.
§ 19 Ranglistepoints ved DM
Ved deltagelse i Volleyball Danmarks Danmarksmesterskaber i beachvolleyball for
ungdom opnås både points til ungdomsranglisten og til ranglisten på Danish
Beachvolley Tour.
Der uddeles følgende points:
U21: Points svarende til 1. Division
U18: Points svarende til 2. Division
U16: Points svarende til 3. Division
U14: Points svarende til 3. Division

ved
ved
ved
ved

en
en
en
en

Master
Master
Master
Master

turnering
turnering
turnering
turnering

§ 20 Tilmelding
De hold, der ønsker at deltage i Volleyball Danmarks Danmarksmesterskaber i
beachvolleyball for ungdom skal tilmelde sig via beachvolley.dk.
Tilmelding skal ske via online tilmelding på http://minsport.volleyball.dk/
Tilmeldingsfristen er mandag d. 2. august 2021 kl. 18.00
§ 21 Pris.
Det koster 100 kr. pr. hold at deltage i Danmarksmesterskaberne i beachvolleyball for
ungdom.
Vedtaget af Volleyball Danmark d. 13. april 2021.
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