
 

Volleyball Danmark 
Idrættens Hus 
DK-2605 Brøndby 
info@volleyball.dk  

 

 
Propositioner for Danish Beachvolleyball Tour 

 

 
 

                   

 
   Side 1 af 8 

Propositionerne er inddelt i tre afsnit, først et afsnit med generelle regler, dernæst et afsnit med specifikke 
regler for divisionsrækkerne og endelig et afsnit med specifikke regler for bredderækkerne. 
 

Generelt 
§ 1 Overordnet ansvar 
Volleyball Danmarks Beachvolleyball Koordinator varetager fortolkninger af propositionerne i samarbejde 
med Volleyball Danmarks bestyrelsesudvalg Tourgruppen. 

 
I særlige tilfælde kan Beachvolleyball Koordinatoren og Tourgruppen 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 og Tourgruppen kan ankes til Volleyball Danmarks 
Disciplinærinstans. 
 
Den arrangerende klub har ansvaret for afviklingen af turneringen og er den øverste beslutningsmyndighed 
ved en turnering. Klubben 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 Volleyball Danmark på tour@beachvolley.dk senest 
mandagen efter stævnet. Klagen behandles af Volleyball Danmark inden 10 hverdage.  

 
§ 2 Kåring af vindere 
 
Vinderne af DM-finalen bliver kåret som Danmarksmestre og tildeles Volleyball Danmarks guldmedaljer og 
Danmarks Idrætsforbunds Mesterskabsmedaljer. 
 
Vinderen af Vinter-Pokalfinalerne bliver kåret til VinterPokal-mester. 
 
§ 3 Tilmelding 
Tilmelding og tilmeldingsfrist fremgår af Volleyball Danmarks hjemmeside for beachvolleyball 
www.beachvolley.dk 

 
Tilmeldingsfristen er typisk mandag kl. 18.00 fire dage før turneringen. 
 
Et hold kan afvises til divisionsrækkerne helt frem til tilmeldingsfristen, hvis der er for mange tilmeldte hold.  
 
Et hold er først optaget, når de fremgår af de foreløbige rækkeinddelinger, der offentliggøres på 
www.beachvolley.dk senest onsdag kl. 12.00. Det vil være muligt at eftertilmelde sig til deltagelse i rækker, 
der ikke er fyldt op. 
 
Tilmeldingsfristen for ekstra hold vil være torsdag kl. 09.00. 

 
§ 4 Krav til deltagere 
Alle spillere, der er registreret online hos Volleyball Danmark for turneringsåret, kan tilmelde sig Danish 
Beachvolley Tour. Spillere i divisionsrækkerne skal være tilknyttet en klub, der er godkendt af et nationalt 
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forbund under FIVB. Alle spillere skal acceptere betingelserne i Aktiverklæringen der findes på 
www.beachvolley.dk 
 
Da Danish Beachvolley Tour er et Danmarksmesterskab under Danmarks Idrætsforbund, kan spillere uden 
dansk statsborgerskab ikke deltage i DM-finalen (Elitedivisionen). 
 
En spiller, der er i restance til Volleyball Danmark, kan ikke deltage, før dette forhold er udlignet. En spiller, 
der ikke kan opnå spilletilladelse i en klub grundet uafklaret økonomisk mellemværende med en tidligere 
klub, kan heller ikke deltage. 

 
§ 5 Turneringsprogram 
Turneringsprogram offentliggøres på www.beachvolley.dk senest onsdag kl. 12.00. Der kan komme 
ændringer i turneringsprogrammet frem til fredag kl. 10.00, f.eks. i forbindelse med afbud, dvs. at 
turneringsprogrammet er endeligt fredag kl. 10.00. 
 
§ 6 Deltagergebyr 
Prisen for deltagelse fremgår ved tilmelding 
 
Ved afmelding inden tilmeldingsfristens udløb mandag kl. 18.00 refunderes deltagergebyret med et fradrag 
på 25 pct. Ved framelding, uanset årsag, efter tilmeldingsfristens udløb returneres tilmeldingsgebyret ikke. 
 
Såfremt et hold ikke optages i turneringen, refunderes tilmeldingsgebyret. 
 
§ 7 Registrering hos Volleyball Danmark 

 
For at deltage i Danish Beachvolley Tour skal spillerne være registreret hos Volleyball Danmark. 
 
§ 8 Spilleregler 
Der spilles efter de officielle beachvolleyregler, som findes på www.beachvolley.dk.  

 
§ 9 Kampbold 
Den officielle kampbold er MIKASA VLS 300. 
 
Spillerne skal selv medbringe bolde til kampene, når kampbolden er MIKASA VLS 300. 
 
En arrangør kan stille en anden type bold til rådighed end MIKASA VLS 300, hvis bolden er godkendt af 
Volleyball Danmark.  
 
En arrangør skal minimum 3 måneder før turneringen informere Volleyball Danmark, hvis en anden bold end 
MIKASA VLS 300 ønskes anvendt, samt hvilken bold der ønskes anvendt. Volleyball Danmark skal herefter 
bekræfte, at den ønskede bold kan anvendes. 
 
Arrangøren skal i tilfælde af at MIKASA VLS 300 ikke anvendes, stille minimum én (1) bold til rådighed pr. 
hold. Alle deltagende hold skal have bolden til rådighed under hele turneringen. 
 
Det vil fremgå af stævnesiden for den enkelte turnering, hvis der spilles med en anden kampbold end 
MIKASA VLS 300. 
 
Molten BV 5000 er godkendt som bold. Hvis en arrangør ønsker at benytte denne bold, skal dette ligeledes 
meddeles Volleyball Danmark minimum 3 måneder før turneringen. 

 
§ 10 Tjek-ind 
Alle hold skal møde op til deres første kamp eller dommer/official forpligtelse i rimelig tid. 
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§ 11 Afmelding grundet sygdom eller skader 
Hvis et hold ikke kan deltage i en turnering pga. sygdom eller skader, skal holdet hurtigst muligt melde afbud 
til Volleyball Danmark på tour@beachvolleyball.dk. Dette kan gøres indtil fredag kl. 09.00. Ved senere afbud 
skal dette ske til stævnets kontaktperson (tjek lokalinfo) senest 08.00 (gælder både på førstedagen for 
stævnet (normalt lørdag) og evt. afbud til et stævnes 2.dag). 
 
Ved afbud inden fredag kl. 09.00 har den "raske" spiller mulighed for at deltage med en ny makker, hvis den 
nye holdkonstellation har de fornødne ranglistepoint til at deltage i turneringen. Holdet kan ikke avancere til 
højere rækker (f.eks. fra 1. division til Elitedivisionen), men seedes efter holdets nye seedningspoint. Ved 
afbud efter fredag kl. 09.00 trækkes holdet fra turneringen og erstattes ikke af et andet hold. 

 
§ 12 Afbrydelse af turnering 
En turnering kan under dårlige vejrforhold afbrydes eller aflyses, hvis turneringslederen finder det sportsligt 
uforsvarligt at spille.  
 
 Hvis en turnering aflyses inden alle holdene har spillet minimum 1 kamp, vil der ikke blive uddelt point 

eller præmier. 
 Hvis en turnering aflyses efter alle hold har spillet minimum 1 kamp, tildeler Tourgruppen point i forhold 

til opnåede resultater. Det tilstræbes, at den samlede sum af uddelte point i en række, er den samme, 
som hvis rækken blev færdigspillet. Det er muligt at fraskrive sig, at de tildelte point påvirker 
beregningen af seedningspoint ved at kontakte Beachvolleyball Koordinatoren senest mandag efter 
turneringen. 

 Hvis en turnering eller dele af den aflyses, har holdene ikke krav på at få deres tilmeldingsgebyr tilbage. 
 DM-finalen skal afvikles, men kan pga. force majeure rykkes til et andet tidspunkt eller et andet sted af 

Tourgruppen. 
 
 

§ 13 Udeblivelse 
Udebliver et hold fra en kamp udgår holdet af turneringen og modstanden vinder den aktuelle kamp 2-0 (21-
0, 21-0 – evt. 15-0, 15-0). Spillerne på det udeblevne hold tildeles en ranglisteplacering som sidst i deres 
række. Sker udeblivelsen på grund af skade eller sygdom, har holdet mulighed for at spille efterfølgende 
kampe. Bliver holdet ikke klar, tildeles holdet den placering og de point, som holdet har tilspillet sig. 
 
Udebliver et hold fra sine forpligtelser som dommer og official, idømmes holdet en bøde på 250 kr. Før 
denne bøde er betalt, kan holdet ikke deltage i turneringer. Lokalarrangøren indberetter til Beachvolleyball 
Koordinatoren, der uddeler bøden. 

 
§ 14 Udvisning og diskvalifikation af en spiller 
Medmindre der er tale om en voldshandling, kan kun en Volleyball Danmark godkendt dommer udvise og 
diskvalificere en spiller. 
 
Udvises en spiller 2 gange i samme turnering, eller diskvalificeres en spiller 1 gang, udgår holdet af 
turneringen. Holdet tildeles den placering og de point, som holdet har spillet sig til. Hvis en spiller 
diskvalificeres efter at være slået ud af turneringen, vil spilleren først være spilleberettiget, når straffen er 
udstået. 
 
Udvises en spiller 2 gange i løbet af sæsonen, får spilleren minimum én kamps karantæne (se §26). 
 
Udvises en spiller for 3. gang eller diskvalificeres for 2. gang i løbet af sæsonen udelukkes spilleren fra alle 
beachvolleyturneringer under Volleyball Danmark året ud. 

 
§ 15 Karantæne ved udvisning og diskvalifikation 
Volleyball Danmarks Disciplinærinstans fastsætter den karantæne, som en spiller tildeles som følge af 2 
udvisninger og/eller en diskvalifikation, samt hvor og i hvilke(n) kamp(e) karantænen skal afsones. Den 
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pågældende spiller er ikke spilleberettiget og er at betragte som ulovlig spiller indtil straffen er udstået. 
Volleyball Danmark indberetter en diskvalifikation til spillerens klub og til Volleyball Danmarks 
Disciplinærinstans. 
 
§ 16 Ukorrekt optræden af en spiller efter en kamp 
Ukorrekt optræden efter kampens afslutning sanktioneres på samme måde, som hvis det var sket i kampen. 
Hvis en spiller sanktioneres efter kampen, skal dommeren lave en indberetning til Volleyball Danmark. 
Efterfølgende behandles sagen af Volleyball Danmarks Disciplinærinstans. Ved henstilling for usportslig 
optræden efter kampens afslutning tildeles spilleren ikke automatisk én kamps karantæne. 
 

Divisionsrækkerne 
§ 17 Præmier 
Der er præmier til minimum de 2 bedste hold i hver række. Det er lokalarrangøren, der fastsætter, hvilke 
præmier, der er i de enkelte rækker.  

 
§ 18 Træner 
En træner må være på banen indtil 3 minutter før kampstart. Hvis begge spillere er U-21 eller yngre, er 
coaching fra en træner tilladt under kampen, dog kun i time-outs og mellem sættene. 
 
Dette gælder dog ikke til Semi- og DM-finaleturneringerne, hvor coaching ikke er tilladt under kampene. 

 
Træneren skal opholde sig i umiddelbar nærhed af banen og inden kampstart orientere dommeren om sin 
funktion. Træneren må ikke henvende sig til dommer eller sekretær under kampen. 
 
§ 19 Spilledragten 
Ved Masters, Grand Slams, Semi- og DM-finaleturneringer skal holdets spilledragt i Elitedivisionen være ens 
for begge spillere (det gælder både over- og underdel), og spillerne skal have nummereret overdel 
(henholdsvis nummer 1 og nummer 2). 
 
Hvis der udleveres officielle spilleoverdele fra Volleyball Danmark, skal disse benyttes. Der vil typisk være to 
forskellige modeller at vælge imellem. Holdene er frit stillet i forhold til valg af model, men holdets spillere 
skal benytte samme model. Det er tilladt for holdets spillere at benytte egen påklædning under de af 
Volleyball Danmark udleverede overdele. Holdene, må ikke have reklamer, der konflikter med Volleyball 
Danmarks sponsorer på egen påklædning.  
 
Stiller et hold i Elitedivisionen ikke op i ens spilledragter, idømmes en bøde på 500 kr. Lokalarrangøren 
indberetter dette til Volleyball Danmark, der uddeler bøden. 
 
For øvrige rækker henstilles der til ens spilledragt, men der er ikke krav herom. 
 
§ 20 Optagelse og seedning i divisionsrækkerne 

 
Optagelse:  Seedning: 
1. Wildcard  1. Wildcard 
2. Direkte kvalifikation 2. Seedningspoint 
3. Ranglistepoint  3. Øvrige hold 
4. Øvrige hold 

 
 
§ 21 Wildcard 
Deadline for wildcardansøgninger er mandag kl. 12.00 inden turneringsstart. Ansøgningen sendes til 
tour@beachvolley.dk. 
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Kriterierne for tildeling af wildcards samt det ansøgningsskema, som holdet skal anvende, kan downloades 
på www.beachvolley.dk. 
 
De hold, som har søgt wildcard, vil få bekræftelse eller afslag senest onsdag kl. 12.00 før stævnet. Der kan 
uddeles wildcard til udenlandske hold op til 30 dage før turneringsstart, for at give holdet mulighed for at 
planlægge deres deltagelse i turneringen. Disse afgørelser kan ikke ankes. 
 
Volleyball Danmark råder over følgende wildcard: 

1. Grand Slams, Masters og Challengers: 1 dansk og 1 ”udenlandsk” wildcard til henholdsvis Elite- og 1. 
division 

2. Semifinaler: 2 danske og 1 ”udenlandsk” wildcard til Elitedivisionen 
3. DM-finalen: 1 dansk wildcard 
4. Vinterchallenger: 1 wildcard til Elitedivisionen 
5. VinterPokalfinalen: 1 dansk wildcard 

 
Ekstraordinært wildcard: Ungdomshold, der skal repræsentere Volleyball Danmark ved et internationalt 
mesterskab, kan ekstraordinært tildeles wildcard ved en turnering op mod det internationale mesterskab. 
 
§ 22 Direkte kvalifikation 
Et hold, der har vundet en række, kvalificeres direkte til rækken over den vundne række i den efterfølgende 
turnering, hvis turneringen er i samme eller lavere kategori.  
 
Er den kommende turnering i en højere kategori, kvalificerer holdet sig til samme række (eksempelvis 1. 
division til 1. division). Vinder af eliterækken kvalificeres altid til eliterækken. Sidste vinterturnering (i april) 
giver ikke kvalifikation til første sommerturnering. 
 
Hvis der er i én (1) weekend er mere end én (1) turnering, beslutter Volleyball Danmark hvilke(n) turnering(er), 
der er kvalificerende til de(n) kommende turnering(er)s rækker 
 
Vinterpokalfinalen 
Vinderen af Eliten ved hver vinterturnering er kvalificeret til Vinterpokal-finalen. Herudover opnås kvalifikation 
ud fra følgende principper: 
 

1. Bedste 2’ere ved en vinterturnering 
2. Bedste 3’ere ved en vinterturnering 
3. Osv. for placeringerne nr. 4, 5, 6, 7 og 8 ved en vinterturnering. 

 
”Bedste” hold bestemmes ud fra følgende kriterier: 
 

1. Hold med flest ranglistepoint 
2. Hold med flest individuelle ranglistepoint 
3. Hold med flest seedningspoint 
4. Hold med flest individuelle seedningspoint 
5. Lodtrækning 

 
Semifinaler 
Der kan ikke opnås direkte kvalifikation til disse stævner. 
 
DM-finalen  
Nr. 1, 2 og 3 ved de to semifinaleturneringer er kvalificeret til DM-finalen. Herudover opnås kvalifikation ud 
fra følgende principper: 
 

1. Bedste nr. 4 ved et semifinalestævne 
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2. Næstbedste nr. 4 ved et semifinalestævne 
3. Osv. for placeringerne nr. 5, 6, 7, 8, 9 osv. ved et semifinalestævne 
 

”Bedste” og ”næstbedste” placering afgøres af holdenes placering ved det andet semifinalestævne. Har 
holdene samme placering, afgøres placeringen efter: 
 

1. Hold med flest ranglistepoint 
2. Hold med flest individuelle ranglistepoint 
3. Hold med flest seedningspoint 
4. Hold med flest individuelle seedningspoint 
5. Lodtrækning 

 
Et direkte kvalificeret hold skal tilmelde sig selv til det kommende stævne, hvortil den direkte kvalifikation 
gælder, inden stævnets normale tilmeldingsfrist. Volleyball Danmark vil registrere den direkte kvalifikation på 
holdet, når det er tilmeldt.  

 
§ 23 Ranglistepoint og seedningspoint 
Holdene rangeres efter følgende kriterier: 
 

Ranglistepoint   Seedningspoint 
1. Flest ranglistepoint  1. Flest seedningspoint 
2. Flest individuelle ranglistepoint 2. Flest individuelle seedningspoint 
3. Flest seedningspoint  3. Flest ranglistepoint 
4. Flest individuelle seedningspoint 4. Flest individuelle ranglistepoint 
5. Lodtrækning   5. Lodtrækning 

 
Rangliste- og seedningspoint fremgår på www.beachvolley.dk. Et holds ranglistepoint og seedningspoint er 
summen af spillernes individuelle point. Beregning af disse fremgår af Appendiks 1 der findes på 
www.beachvolley.dk.  
 
 
§ 24 Deltagelse i Open/1-dags Challenger/Master turneringer  
Såfremt der afvikles flere turneringer i samme uge, er det kun muligt for en spiller at deltage i en af disse. 
Hvis en spiller har tilmeldt sig flere stævner i samme weekend, skal dette oplyses inden tilmeldingsfristens 
udløb til tour@beachvolley.dk. Spilleren/holdet vil blive kontaktet vedrørende, hvilken turnering, de ønsker at 
spille i. Turneringsgebyret vil blive returneret for den turnering, der ikke deltages i. 

 
§ 25 Turneringssystem divisionsrækkerne 
Alle rækker består af 8 hold (undtagen Elitedivisionerne ved semifinalestævnerne, hvor 16 hold deltager). 
Hvis der er mange hold tilmeldt, kan der oprettes to rækker i 3. division, et passende antal rækker i 4. 
division. Disse rækker vil være sidestillet i forhold til point. Der vil også kunne oprettes en 5. division. 

 
 1-dags stævner: Dobbelt elimination (dog puljespil ved 3-7 hold). Der spilles ikke om alle placeringer, 

men alle hold er sikret minimum 3 kampe. Alle kampe (undtagen finalerne) spilles bedst á 3 sæt til 15. 
Alle sæt skal vindes med minimum 2 point. 
 

 2-dags stævne: Elitedivisionen spiller dobbelt elimination med placeringskampe (dog spilles kampen 
om 7. pladsen ved 8-holds stævner ikke). Øvrige rækker: Puljespil lørdag og A- og B-slutspil efter cup-
systemet søndag. Der spilles placeringskampe, så alle hold sikres minimum 2 kampe søndag.  

 
 DM-finalen: Dobbelt elimination uden placeringskampe (dog spilles kampen om 3. pladsen) 

 
Der gives 2 point for vundet kamp og 0 point for tabt kamp. 
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Placeringerne i indledende puljer findes efter følgende kriterier: 
1. Flest point 
2. Sætdifference 
3. Bolddifference 
4. Indbyrdes kamp(e)* 
5. Lodtrækning 

 
* Hvis 2 hold er lige i pkt. 1-3 placeres vinderen af indbyrdes kamp højest. Hvis 3 hold er lige i pkt. 1-3 findes 
holdenes placering i pkt. 4 (indbyrdes kampe) ved kun at medregne resultaterne i holdenes indbyrdes kampe 
(i henhold til pkt. 1-3). 

 
 

§ 26 Dommere i Elitedivisionen 
 Grand Slam og Masters: der påsættes som udgangspunkt uddannede dommere til alle kampe. 
 Semifinalerne: der påsættes uddannede dommere til hovedparten af kampene (evt. dømmes 

placeringskampe 9-16 af rækkens deltagere). 
 DM-finalen: der påsættes uddannede dommere til alle kampe. 

 
 
 

§ 27 Dommere og official i 1.-5. division 
Rækkens hold påsættes som dommer og official. Holdet har følgende forpligtelser: 
 

 Være til stede på kampbanen senest 6 minutter før kampstart med kampskema. 
 Medbringe egen fløjte. 
 Hold kan bytte forpligtelser. Et bytte skal meddeles turneringslederen inden. 

 

Bredderækkerne 
§ 28 Bredderækker 
 
 2-personer: Holdet består af 2 spillere af samme køn 
 3-personer: Holdet består af 3 spillere af samme køn 
 Mix 2: Holdet består af 1 dame- og 1 herrespiller 
 Mix 3: Holdet består af 3 spillere. Der skal altid være minimum 1 damespiller på banen 
 
Der er mulighed for at have én udskiftningsspiller. I Mix 2 kan udskiftning kun ske med en spiller af samme 
køn. Det er ikke nødvendigt at registrere udskiftningsspillere elektronisk. Udskiftning er kun tilladt mellem 
sættene og kampene. 
 
§ 29 Turneringssystem 

 1-dags stævner: Der spilles i puljer á 3, 4 eller 5 hold. Evt. med efterfølgende slutspilskampe. 
 2-dages stævner: Lørdag spilles puljespil á 4 eller 5 hold. 1'ere og 2'ere i puljerne spiller A-slutspil, 

øvrige hold spiller B-slutspil. Søndag spilles slutspillene efter cup-system. Dog garanteres holdene 
minimum 2 kampe. Såfremt der er 4-7 hold tilmeldt en række, spilles der alle mod alle, evt. med 
kvart-, semi-, og finaler samt placeringskampe. Der kan forekomme andre turneringsformer. 

 
§ 30 Placeringer i indledende puljer 
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 
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3. Bolddifference 
4. Indbyrdes kamp(e) 
5. Lodtrækning 

 
Dømmes et hold som taber, jf. § 13 og § 33, placeres det lavest blandt hold med samme antal point. 
 
§ 31 Præmier 
Der skal som minimum uddeles præmier til nr. 1 og nr. 2 i hver række. 
 
 
§ 32 Dommer og sekretær 
Rækkens hold påsættes som dommer og official. Holdet har følgende forpligtelser: 
 
 Være til stede på kampbanen senest 6 minutter før kampstart med kampskema. 
 Medbringe egen fløjte. 
 Hold kan bytte forpligtelser. Et bytte skal meddeles turneringslederen  

 
§ 33 Udskiftning af spiller, der skades under turneringen  
Bliver en spiller syg eller skadet under turneringen, kan turneringslederen give dispensation til, at spilleren 
erstattes. Kan et hold ikke gennemføre en kamp, skal turneringslederen underrettes. Modstanderen vinder 
kampen 2-0 (21-0, 21-0 – evt. 15-0, 15-0). Holdet har mulighed for at spille efterfølgende kampe. Ved 
gentagelse i samme turnering udgår holdet af turneringen. 

 
 
Vedtaget af Volleyball Danmarks Beachvolleyball – Reglementsgruppe den 5. januar 2022. 

 
 


