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Vinderne af DM 40+ og 50+ på Vedbæk Strand lørdag d. 7. august 2021 bliver kåret som Danmarksmestre i 
Beachvolleyball 40+ 2021 og 50+ 2021 og tildeles Volleyball Danmarks guldmedaljer.  

 
§ 1 Aldersgrænser 

40+: Alle danske statsborgere, som inden den 31. december i turneringsåret (2021) er fyldt 40 år, 
dvs. født senest den 31. december 1981 
 
50+: Alle danske statsborgere, som inden den 31. december i turneringsåret (2021) er fyldt 50 år, 
dvs. født senest den 31. december 1971 

 
§ 2 Tilmelding og registrering 

Alle spillere skal registreres og tilmeldes via http://minsport.volleyball.dk/ 
 
Tilmeldingsfristen er mandag den 26. juli 2021 kl. 18.00. 
Prisen for at deltage er kr. 300 for et hold. Spillerlicensen er kr. 20 (har spilleren indløst 
anden beachlicens, er denne gældende).  
 
Tilmeldte hold kan ses på www.beachvolley.dk. Tilmeldingsfristen kan forlænges, hvis der er ledige 
pladser. Hvis man ønsker at melde fra, skal Volleyball Danmark kontaktes inden tilmeldingsfristens 
udløb på tour@beachvolley.dk eller +45 2877 2988. Deltagergebyret returneres med et fradrag på 
20% i administrationsomkostninger. 
 
Registrerede spillere forpligter sig til at overholde de af Volleyball Danmark godkendte reglementer  
og kontraktforhold. 
 

§ 3 Optagelse og seedning 
Der er plads til 16 hold i 40+ og 8 hold i 50+ - både for herrer og damer. 
Holdene optages efter følgende principper: 
1. Wildcards. Der kan uddeles op til fire wildcards i 40+ og op til to wildcards i 50+. Wildcard søges 

senest ved tilmeldingsfrist 
2. Tidligere medaljetagere ved DM/DM 40+/DM 50+ i Beachvolleyball (rangeres efter guld, derefter 

sølv og bronze) 
3. Ranglistepoint (på Volleyball Danmarks officielle rangliste for Beachvolleyball 2021) 
4. Først-til-mølle-princippet 

  
Seedning foretages efter samme principper som optagelse. 

 
§ 4 Spilleregler 
 Der spilles efter de internationale beachvolleyball regler. Dog forkortes kampenes længde for at 

sikre forsvarlig afvikling på én dag. Pointsystem udmeldes inden turneringsstart. 
 
§ 5 Turneringsform 
 Turneringen afvikles som puljespil med efterfølgende cup-turnering (afhængig af deltagerantal). 

Turneringen afvikles lørdag. 
 
Der gives 2 point for vundet kamp og 0 point for tabt kamp. 

 
Placeringerne i indledende puljer findes efter følgende kriterier: 

1. Flest point 
2. Sætdifference 
3. Bolddifference 
4. Indbyrdes kamp(e)* 
5. Lodtrækning 

 
 

§ 6 Træner (udgået) 
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§ 7 Dommer og sekretær 
Der laves en påsætning, så et hold, der ikke spiller, påsættes som dommer og sekretær. Der sigtes 
mod officiel dommer til finaler. 
Hvis et hold ikke overholder sine forpligtelser som dommer/sekretær idømmes holdet en bøde på 
kr. 250,00 
 

§ 8 Ranglistepoint 
Der uddeles ranglistepoint efter samme princip som Challenger  
 

§ 9  Fortolkning og ankemulighed 
Volleyball Danmark udarbejder propositionerne i samarbejde med BeachTourGruppen (BTG). 
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. 

 
 

Vedtaget den. 8. marts 2021 af Volleyball Danmarks Beachvolleyball – Reglementsgruppe. 
 


