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Kompetenceforhold
§1
Berørte turneringer
Stk. 1 Dette reglement er fælles for følgende volleyballturneringer, som afvikles efter de Officielle Volleyballregler:
▪ Danmarksturneringen for seniorhold.
▪ Ungdomsdanmarksmesterskaber og de forudgående DM-kvalificerende stævner.
▪ Danmarksserierne for seniorhold.
▪ Samtlige kredsturneringer for seniorhold.
▪ Volleyball Danmarks pokalturneringer samt de af kredsene arrangerede pokalturneringer.
Stk. 2 Reglementet omfatter desuden de aldersgrænser Volleyball Danmarks bestyrelse fastsætter.
Stk. 3 Reglementet omfatter de turneringsmæssige områder, der skal være fælles for Volleyball
Danmark og kredsene.
Stk. 4 Volleyball Danmarks bestyrelse er eneste myndighed, som i særlige tilfælde kan dispensere fra bestemmelserne i de internationale spilleregler.
§2
Andre organisationer, love og reglementer
Stk. 1 Dette reglement er underlagt bestemmelserne i:
1. Danmarks Idrætsforbund’s (DIF) love og reglementer.
2. Federation International de Volleyball´s (FIVB) love og reglementer.
3. Confédération Europeénne de Volleyball’s (CEV) love og reglementer.
4. Volleyball Danmarks Love.
Stk. 2 Reglementet er desuden underlagt beslutninger, som træffes på de i stk. 1 nævnte organisationers repræsentantskabsmøder.
Stk. 3 Endvidere henvises til bestemmelserne i:
1. Volleyball Danmarks Amatør- og Ordensreglement.
2. Volleyball Danmarks Holdlicensreglement.
3. Volleyball Danmarks Reglement for personlig licens.
4. Volleyball Danmarks Klubskiftereglement.
5. Volleyball Danmarks Transferreglement
6. Volleyball Danmarks Reklamereglement.
7. Volleyball Danmarks Hal-, Bane- og Rekvisitreglement.
8. Volleyball Danmarks Reglement om holdfællesskaber for senior.
9. Volleyball Danmarks Reglement om holdfællesskaber for ungdom.
10. Volleyball Danmarks Wildcardholds deltagelse i DT.
11. Volleyball Danmarks Landspokalturneringsreglement
12. Volleyball Danmarks Talentspiller- og dobbeltklubtilhørsforholdsreglement
13. Volleyball Danmarks Reglement for økonomiske retningslinjer for Danmarksturneringen for seniorer
14. Dopingreglerne i DIF, CEV, FIVB og WADA.
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Stk. 4 Uddybning af dette reglement for den enkelte turnering – herunder beskrivelse af relationerne mellem de enkelte rækker i turneringen – foreligger i form af Propositioner, der udarbejdes
og godkendes af Volleyball Danmarks Forretningsudvalg eller af de respektive kredsbestyrelser.
Propositionerne skal som minimum indeholde:
▪ Regler for tilmelding til turneringen/afmelding af hold.
▪ Eventuelle afvigelser fra de af Volleyball Danmark udgivne Officielle Volleyballregler.
▪ Regler for flere hold/holdfællesskaber i samme række.
▪ Regler for kampflytninger.
▪ Kamplængde (bedst af 3 eller 5 sæt).
▪ Regler for hvilken bold der må spilles med.
▪ Regler for hvilket kampskema, der skal benyttes.
▪ Regler for brug af rotationsseddel.
▪ Procedure for kampafvikling.
▪ Krav til spillestedet, såfremt disse er ændrede ift. det, som er beskrevet i Hal-, bane og rekvisitreglementet.
▪ Krav til arrangørklubben.
▪ Regler for dommerpåsætningen, dommernes uddannelse, dommerafregning samt dommerudeblivelse.
▪ Pointgivning i de enkelte rækker.
▪ Op- og nedrykning efter sæsonen.
▪ Regler for evt. udelukkelse af hold på grund af udeblivelse.
▪ Regler og sanktioner som følge af at en klub/holdfællesskab trækker et hold.
▪ Kriterier for udelukkelse.
▪ Protestgebyr samt regler for eventuel tilbagebetaling.
▪ Bøde- og gebyrstørrelser samt frister for betaling af disse.
§3
Stk. 1 Reglementet vedtages af Volleyball Danmarks Forretningsudvalg.
§4
Stk. 1 Reglementet, der er gældende for den kommende sæson, skal være vedtaget senest 15. august det år, turneringen starter.
§5
Stk. 1 Fortolkninger af Fælles Turneringsreglement afgøres af Volleyball Danmarks turneringsudvalg, hvis afgørelse kan appelleres til Volleyball Danmarks bestyrelse.
Stk. 2 En afgørelse skal i givet fald appelleres inden 8 dage.
§6
Stk. 1 Den respektive turneringsledelse er ansvarlig for tilrettelæggelse og gennemførelse af turneringen.
Begrebet turneringsledelse er i dette reglement anvendt som betegnelse for det organ i Volleyball Danmark eller de respektive kredse, der leder turneringen.
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§7
Stk. 1 Afgørende for hvorvidt tidsfrister, der er fastsat i dette eller øvrige turneringsrelaterede
reglementer, er overholdt, er poststemplets dato eller tidsangivelsen på den afsendte e-mail.

Turneringens opbygning
§8
Stk. 1 Turneringsåret går fra 1. august 2020 til 31. juli 2021 (licensperioden i henhold til det personlige licensreglement).
Danmarksturneringen samt de kredsturneringer, der ligger i forlængelse af Danmarksturneringen,
skal afvikles inden for ét turneringsår.
Stk. 2 Turneringerne er åbne for klubber under Volleyball Danmark.
§9
Stk. 1 Volleyball Danmark udskriver og administrerer Danmarksturneringen for seniorer i Volleyliga, 1. og 2. division for damer og herrer, samt DM-finalestævner for ungdomsrækkerne.
Stk. 2 Det er en forudsætning for deltagelse i en turnering/et stævne, at klubben/holdfællesskabet accepterer de af Volleyball Danmark/kredsen indgåede samarbejdsaftaler med sponsorer eller andre samarbejdspartnere. Overtrædelser straffes i henhold til den respektive samarbejdsaftales betingelser. Et hold eller en klub kan ved gentagne overtrædelser og/eller i særligt grove
tilfælde af Volleyball Danmark bestyrelse udelukkes fra fortsat deltagelse i turneringer. Gentagne overtrædelser kan endvidere medføre udelukkelse fra deltagelse i efterfølgende sæsons
internationale turneringer, hvor Volleyball Danmark har tilmeldingsretten.
§ 10
Stk. 1 Kredsene og Volleyball Danmark udskriver og administrerer Danmarksserierne, kredsturneringen og ungdomsturneringer for såvel damer som herrer, samt evt. mixhold.
§ 11
Stk. 1 Hvis en klub/holdfællesskab deltager med flere hold vil Volleyball Danmark og kredsene
indbyrdes rangere disse med nummerering (1, 2, 3 etc.).
§ 12
Stk. 1 Hold, der deltager i Volleyball Danmarks Danmarksturnering for seniorhold, Danmarksserien eller i kredsenes turnering, kan kun deltage i én af de pågældende turneringer og kan kun
deltage i én række i den turnering holdet spiller i.

Spillere
§ 13
Stk. 1 På et turneringshold kan følgende spillere deltage:
1. Danske statsborgere med Volleyball Danmark som oprindelsesforbund.
2. Statsløse personer, der i en periode af mindst to år har haft bopæl her i landet.
3. Spillere med et andet oprindelsesforbund end Volleyball Danmark, der opfylder betingelserne i Transferreglementet.
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4. Medlemmer af DGF i Flensborg, repræsentant for det danske mindretal i Sydslesvig, kan
uden hensyntagen til stk. 1 og 2 deltage i turneringsvirksomhed i henhold til den til enhver tid
gældende samarbejdsaftale, der er godkendt af Volleyball Danmark.
Stk. 2 For at kunne deltage på hold i Danmarksturneringen, Danmarksserien, Volleyball Danmarks pokalturneringer, eller i en af kredsene arrangeret turnering er det en forudsætning, at man
er gyldigt medlem af den klub/de klubber, som holdet repræsenterer, samt har løst personlig licens til Volleyball Danmark.
Stk. 3 Spillere der i henhold til FIVB’s transferreglementer har gennemført transfer til en klub,
kan i samme transferperiode ikke deltage på et turneringshold for en anden klub.
§ 14
Stk. 1 En spiller, der er påført holdsedlen, men som ikke har været anvendt på banen, betragtes som ikke at have spillet den pågældende kamp, og er derfor ikke bundet af denne. En spiller, der er påført holdsedlen, men som ikke har været på banen, betragtes som at have spillet
denne, såfremt spilleren i kampens løb har været sanktioneret i henhold til de Officielle Volleyballregler. I forhold til spillet/ikke spillet er kampskemaet det endelige dokument.
Stk. 2 For kampe afviklet med papirkampskema gælder, at når en spiller er påført kampskemaet/holdsedlen som Libero, betragtes spilleren som at have spillet/været på banen. Ved anvendelse af to Liberospillere gælder det, at begge liberoerne har spillet kampen med mindre
dommeren efter kampen noterer, hvilken libero, der ikke har været anvendt.
Stk. 3 Kun spillere, der er opført på holdsedlen og kampskemaet må betræde banen og deltage
i kampen. Når træneren og anføreren har underskrevet kampskemaet, kan holdets sammensætning ikke ændres.
§ 15
Stk. 1 Udtages en spiller til en officiel ungdoms- eller seniorlandskamp er klubben forpligtet
til at frigive spilleren op til 10 dage før tidspunktet for landskampen, hvis kampen ligger i perioden 15. oktober til 30. april.
Stk. 2 Ligger kampen i perioden 1. maj til 14. oktober har landsholdet råderet over spilleren i
hele perioden i henhold til det planlagte landsholdsprogram.
§ 16
Holdsammensætning
Stk. 1 Et hold kan bestå af op til 14 spillere
a.
For et hold bestående af 14 spillere skal der blandt disse udpeges 2 liberoer
b.
For et hold bestående af 13 spillere skal der blandt disse udpeges 1-2 liberoer
c.
For et hold bestående af 12 spillere eller færre skal der blandt disse udpeges 0-2 liberoer
Der må være 5 officials (ikke spillere) på bænken jf. holdsedlen.
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§ 17
Definition af aldersgrænser
Veteran:
Alle, som inden 1. januar i turneringsåret er fyldt 36 år (årgang 1984 og ældre).
Seniorer:
Alle, som inden 1. januar i turneringsåret er fyldt 22 år (årgang 1998 og ældre).
U22:
Alle spillere, som inden 1. januar er fyldt 19, men ikke 22 år (1999-2001).
U19:
Alle spillere, som inden 1. januar er fyldt 17, men ikke 19 år (2002-2003).
U17:
Alle spillere, som inden 1. januar er fyldt 15, men ikke 17 år (2004-2005).
U15:
Alle spillere, som inden 1. januar er fyldt 13, men ikke 15 år (2006-2007).
Kidsspillere: Alle, som i sæsonen går i 5. klasse eller derunder.
Stk. 2 Der kan inviteres til alternative turnerings- og stævneformer, hvor andre aldersgrænser er
gældende. I så fald vil aldersgrænserne fremgå af indbydelsen og/eller af reglementet for det pågældende arrangement.
§ 18
Dispensation fra aldersgrænser
Stk. 1 Der er generel dispensation for U19- og U22-spillere til at deltage på et seniorhold.
Der er generel dispensation for Kids-, U15-, U17- og U19-spillere til at deltage på et hold i aldersgruppen umiddelbart over den aldersgruppe, som spilleren tilhører i henhold til § 17.
Stk. 2 Efter ansøgning kan der opnås dispensation til at spille i en aldersgruppe, der ligger mere
end én aldersgruppe over den, som spilleren tilhører. Speciel blanket, som kan hentes fra www.
volleyball.dk, skal anvendes.

Op- og nedrykning af spillere i samme aldersgruppe
§ 19
Stk. 1 En spiller kan med de begrænsninger, som er anført i §20-25, frit deltage på en klubs/
holdfællesskabs hold. Bemærk de særlige undtagelser som fremgår af Reglement for talentspiller
og reglement om holdfællesskaber.
§ 20
Stk. 1 Ingen spiller kan deltage i mere end ét seniorholds første kamp inden for samme turneringsår.
§ 21
Stk. 1 En spiller må ikke i samme kalenderuge - mandag til søndag - deltage på mere end ét hold.
§ 22
Stk. 1 En spiller kan tidligst rykke fra et højere rangerende til et lavere rangerende hold, hvis det
hold, hvor den pågældende spillede, i mellemtiden har spillet eller i samme kalenderuge skal
spille en kamp, hvori den pågældende spiller ikke deltager.
Stk. 2 En fastsat, men ikke spillet kamp, hverken binder eller løser en spiller. En flyttet kamp tæller i alle henseender med i den kalenderuge, hvor den reelt afvikles og ikke i den uge, hvor den
oprindeligt var fastsat.
§ 23
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Efter at have deltaget i mindst 2/3 af den akkumulerede sum af deltagelse på højere rangerende
holds oprindeligt fastsatte kampe, kan en spiller ikke i samme turneringssæson deltage på et lavere rangerende hold fra samme klub/holdfællesskab.
Eksempel:
En spiller har deltaget i syv Volleyligakampe ud af 21 = 1/3 og otte 2. divisionskampe ud af 18 =
4/9.
Spilleren har deltaget i 1/3 + 4/9 = 7/9. Da spilleren i eksemplet har spillet mere end 2/3 af første
og andet holdets kampe, må spilleren ikke længere stille op for tredjeholdet.
§ 24
Stk. 1 Kampe i forbindelse med enhver form for afsluttende slutspil betragtes som ordinære turneringskampe for de implicerede hold.
Stk. 2 Med hensyn til 2/3-reglen - jf. § 23 - gælder, at de nye kampe først kan medregnes, når den
forudgående turnering er færdigspillet og deltagelsen i de afsluttende kampe/mesterskaber er officielt bekræftet enten i form af turneringsplan eller særlige skrivelser herom.
§ 25
Stk. 1 Hvis en spiller overtræder en eller flere af ovennævnte bestemmelser i dette reglement, erklærer turneringsledelsen de kampe, hvori forseelsen er begået, for tabte for det hold som spilleren har repræsenteret. Holdet tildeles en bøde takseret som udeblivelse uden afbud.
§ 26
Klubskifte
Stk. 1 Såfremt en spiller skifter klub/holdfællesskab og ønsker at opnå spilletilladelse for sin nye
klub/holdfællesskab, skal bestemmelserne i Volleyball Danmarks Klubskiftereglement følges.
Stk. 2 Det påhviler den modtagende klub at sikre, at formalia er bragt i orden, før spilleren benyttes.

Placering af kampene og kampflytninger
§ 27
Stk. 1 Turneringskampe skal spilles på den dag, det tidspunkt og det sted, som er fastsat af turneringsledelsen.
§ 28
Klubbernes ret til at få flyttet kampe
Stk. 1 Hvis en klub/holdfællesskab skal afgive minimum én spiller til at spille repræsentative
kampe for forbund eller kreds - eller tryout/træning til den/de pågældende kamp/kampe, er klubben berettiget til efter ansøgning at få flyttet den/de kampe, hvori nævnte spiller ville være spilleberettiget.
Stk. 2 Rejsetiden medregnes i det tidsrum, som berettiger til kampflytning.
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Stk. 3 Hvis en klub/holdfællesskab skal afgive sin træner til at fungere som leder/træner i repræsentative volleyballkampe for forbund eller kreds gælder samme bestemmelser som for spillere.
Stk. 4 Hvis en klub/holdfællesskab skal deltage med et hold i enten Europa Cup-turneringen,
NEVZA Club Championships, Volleyball Danmarks pokal 1/8-delsfinale, -kvartfinale, -semifinale eller -finale eller en af kredsen arrangeret pokalfinale, er den berettiget til at få flyttet kampen, som var fastsat til samme dato. Ansøgning foregår som ved normal kampflytning. Dog kan
tillades et kortere varsel, under forudsætning af, at anmodningen fremsættes umiddelbart efter, at
klubben er blevet bekendt med et af ovenstående forhold.
Stk. 5 Hvis en klub har en spiller, der skal deltage ved Danmarksmesterskaberne for ungdom i
samme weekend, som der skal spilles kampe i Danmarksturneringen, har klubben ret til at spille
kampen på en hverdag.
Stk. 6 Stævner er ikke omfattet af de rettigheder for kampflytning, som er anført i herværende §
26-27. Kvalifikationskampe til Danmarksmesterskaber for ungdom er defineret som enkeltstående kampe.
Stk. 7 Klubber, som har volleyballspillere eller trænere, der er udtaget til deltagelse i beachvolleyarrangementer, er ikke berettiget til at få flyttet kampe med det som begrundelse.
§ 29
Afviklingen af kampene
Stk. 1 Der spilles efter Volleyball Danmarks Officielle Volleyballregler.

Arrangørforpligtelser
§ 30
Stk. 1 Den klub/det holdfællesskab, der ifølge turneringsplanen har fået overdraget hvervet som
arrangør (også betegnet ”stævneledelse”), har pligt til at sørge for det nødvendige til arrangementets gennemførelse.
§ 31
Stk. 1 Arrangøren fungerer som turneringsledelsens repræsentant på stedet, men kan ikke på dennes vegne træffe bindende beslutninger, som måtte stride mod noget reglement.
§ 32
Stk. 1 Arrangøren skal medvirke til, at spillestedets ordensreglement overholdes.
§ 33
Stk. 1 Arrangøren skal være fortrolig med og i besiddelse af den pågældende turnering nødvendige reglementer, propositioner m.v.
§ 34
Stk. 1 Arrangøren er ansvarlig for opsætning og nedtagning af baner. Hvor der kan opstå tvivl,
nummereres hver bane tydeligt ved skiltning på væg, sekretærbord eller lignende.
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Stk. 2 Arrangøren er ansvarlig for, at reglementerede kampskemaer/Escoresheetet m.v. er til
stede minimum 30 minutter før kampstart, samt at dette/disse afsendes samme dag arrangementet afsluttes sammen med holdsedler og eventuelle stævnerapporter.
§ 35
Stk. 1 Arrangøren er ansvarlig for, at der til alle kampe stilles mindst én sekretær, som er fortrolig
med sekretæropgaven.
§ 36
Stk. 1 Arrangøren har pligt til at stille med kampbolde, som opfylder kravene i Volleyball Danmarks Officielle Volleyballregler.
Stk. 2 Dommeren afgør, hvilken bold der skal spilles med, mens arrangørklubben vælger hvilken
model, hvis der er flere typer bolde til rådighed (med mindre andet er nævnt i propositionerne).
§ 37

Sanktioner under og efter kamp
Stk. 1 Sanktioner for ukorrekt optræden under kampen skal påføres af sekretæren i kampskemaets/ E-scoresheetets sanktionsrubrik.
Kampskemaet/ Escoresheetet skal efter kampens afslutning være kontrolleret og underskrevet/
godkendt af begge holds anførere, sekretæren samt begge dommere (på Escoresheet kun 1. Dommer).
Hvis der sanktioneres for ukorrekt optræden efter kampens afslutning, og inden underskrift, noteres denne sanktion i bemærkninger, og derefter underskrives kampskemaet.
Hvis der sanktioneres for ukorrekt optræden efter underskrift af kampskema, foretages der alene
indberetning.
Den sanktionerede informeres så vidt muligt på stedet af 1. dommeren personligt om sanktionen
og indberetningen, ved brug af kort - alternativt kan dette ske igennem anfører eller anden
hold/klubrepræsentant. Er det ikke muligt, at overbringe sanktionen med brug af kort efter underskrift af kampskema, gøres dette mundtligt og skriftligt med tydelig beskrivelse af sanktionen.
Holdets anfører eller anden klubrepræsentant kvitterer for at sanktionen er givet.
Stk. 2 I tilfælde af en diskvalifikation under/efter kampen eller ved enhver sanktion for ukorrekt
optræden efter kampens afslutning, skal begge dommere senest 24 timer efter kampens afslutning have indsendt en skriftlig indberetning/redegørelse omhandlende hændelsesforløbet, der
medførte sanktionen, til turneringsledelsen med tydelig angivelse af årsag til eventuel manglende
kvittering.
Stk. 3 I tilfælde af sanktioner nævnt i stk. 2, kan den officielle kontaktperson fra klubben, senest
48 timer efter kampens afslutning, fremsende en skriftlig redegørelse om handlingsforløbet, til
turneringsledelsen.
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Stk. 4 Hvis en sanktion er givet efter kampens afslutning og uden anførerens eller anden klubrepræsentants kvittering, orienterer turneringsledelsen klubben om sanktionen, og fristen jf. stk. 3
forlænges tilsvarende.
§ 38

Karantæne
Stk. 1 Turneringsledelsen og/eller turneringsudvalget kan idømme karantæne efter flg. principper:
Sanktioneres et holdmedlem med diskvalifikation medfører det én spilledags karantæne i holdmedlemmets førstkommende turneringskamp efter sanktionen, med mulighed for skærpelse i
grove tilfælde.
Følgende skala er vejledende for konsekvenser af en diskvalifikation:
a) Én spilledags karantæne, i de tilfælde, hvor et holdmedlems forseelse er rettet mod kampens
officials.
b) To spilledages karantæne, i de tilfælde, hvor der er tale om en gentagen forseelse rettet mod
kampens officials.
c) Tre eller flere spilledages karantæne gives i særlige tilfælde.
d) Forseelser rettet mod modstanderholdet (holdmedlemmer) eller kampens tilskuere vil blive
vurderet/takseret særskilt i hvert enkelt tilfælde.
Stk. 2 Turneringsledelsen og/eller turneringsudvalget kan ud over dette, i særlige tilfælde
idømme karantæne ud fra de indberetninger, der modtages. Som udgangspunkt anses hændelser/sanktioner efter kampen, som ligeværdige med episoder, som var de sket under kampen.
Det vurderes med indberetningerne som grundlag, om der er formildende eller skærpende omstændigheder og det kan på den baggrund mindske eller øge karantænens længde.
Stk. 3 Den sanktionerede er ikke berettiget til at deltage i nogen turnerings- eller pokalkamp for
holdet før turneringsledelsen og/eller turneringsudvalgets afgørelse er modtaget.
Stk. 4 Optræder holdmedlemmet alligevel som deltager i en kamp, bliver holdet betragtet som
værende udeblevet uden afbud til den pågældende kamp hvor holdmedlemmet deltager.
Stk. 5 En tildelt karantæne er personlig og annulleres ikke ved turneringsårets afslutning.
§ 39

Behandling
Stk. 1 Karantænesager behandles af turneringsledelsen/turneringsudvalget, hvis skriftlige afgørelse skal foreligge hos de implicerede klubber senest 10 dage efter kampens afvikling. Alle implicerede parter modtager kopi af afgørelserne.
§ 40

Afbrydelse af kampen
Stk. 1 Hvis dommeren eller arrangøren afbryder en kamp, skal begrundelsen herfor påføres
kampskemaet/Escoresheet.
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Stk. 2 Turneringsledelsen træffer herefter de nødvendige afgørelser og foranstaltninger til afvikling af en eventuel ny kamp.

Protester
§ 41
Procedure ved protester
Stk. 1 Mener anføreren – og for ungdomsholds vedkommende træneren – at dommeren under en
kamp har gjort urigtig brug af spillereglerne, skal vedkommende umiddelbart efter kendelsens
afgivelse protestere mod kendelsen over for førstedommeren. Protesten bliver efterfølgende behandlet af protestkomitéen, jury eller turneringsudvalget.
Stk. 2 For kampe administreret af kredsene og Volleyball Danmarks ungdomsrækker nedsætter
turneringsledelsen en protestkomite, og for øvrige kampe administreret af Volleyball Danmark
behandles sagen af Turneringsudvalget.
§ 42
Stk. 1 Et holds protest vedrørende bane og materiel samt andet, der måtte stå holdet klart før
kampstart, kan kun optages til behandling, såfremt anføreren/træneren har fremført sin protest
over for førstedommeren inden kampstart.
Stk. 2 En sådan tilkendegivelse fra holdet fritager ikke holdet fra at spille kampen, hvis førstedommeren anser det for sportsligt forsvarligt og teknisk muligt at gennemføre kampen.
§ 43
Stk.1 Sekretæren noterer på kampskemaet tidspunkt (sæt og stilling) for nedlæggelse af protesten
samt hvilket hold, der har nedlagt denne. Eksempelvis: 3. sæt, 11-13, hold xxx: protest over …..
Stk. 2 Umiddelbart efter kampens afslutning påfører sekretæren den officielle protest på kampskemaet efter diktat fra det protesterende holds anfører.
Stk. 3 I tilfælde af protest skal dommeren/dommerne senest dagen efter kampens afslutning indsende en skriftlig indberetning/redegørelse til turneringsledelsen.
§ 44
Stk. 1 For at en protest kan behandles, skal protesten være fulgt op med en skriftlig redegørelse
og indbetaling af protestgebyr fra den protesterende klubs/holdfællesskabs bestyrelse senest 7
dage efter, at protesten er fremført over for dommeren.
§ 45
Stk. 1 En protest, der er afgivet i henhold til ovennævnte bestemmelser, skal være behandlet, således at kendelsen kan fremsendes til de implicerede parter senest 2 uger efter at protestskrivelsen er modtaget af turneringsledelsen.
§ 46
Anke
Stk. 1 En kendelse afgivet af protestkomitéen, turneringsledelsen eller Turneringsudvalget kan
inden for 8 dage efter modtagelsen ankes til den ansvarlige bestyrelse.
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Stk. 2 En kredsbestyrelses afgørelse kan ankes til Volleyball Danmarks bestyrelse inden for 14
dage efter modtagelsen af afgørelsen.
Stk. 3 Volleyball Danmarks Bestyrelses afgørelse kan ankes til Volleyball Danmarks Amatør- og
Ordensudvalg i henhold til reglerne i Volleyball Danmarks Amatør- og Ordensreglement.

Specielle forhold ved afviklingen af turneringen
§ 47
Stk. 1 Hvis et hold er dømt som taber af en eller flere kampe som følge af overtrædelse af dette
reglement eller andre reglementer, placeres holdet efter andre hold, som har opnået samme antal
vundne kampe i turneringen.
§ 48
Stk. 1 Hvis et hold kvalificerer sig til oprykning, men ifølge gældende bestemmelser ikke er oprykningsberettiget, skal det efterfølgende bedst placerede og oprykningsberettigede hold inden
for samme række rykke op i stedet for.
§ 49
Nedrykning
Stk. 1 Såfremt en klub/holdfællesskab med særlig begrundelse ønsker at blive indplaceret i en lavere division/serie, end den formelt er berettiget til, kan dette lade sig gøre, i det omfang den/de
implicerede turneringsledelser finder det muligt. I givet fald forsøger turneringsledelsen at finde
en substitut, som kan rykke op i stedet.
§ 50
Stk. 1 Såfremt et hold er dømt til nedrykning, kan det ikke betragtes som oprykningsberettiget,
selv om alle højere placerede hold ikke er oprykningsberettigede.
Stk. 2 Nedrykning for en klubs hold vil betyde ekstraordinær nedrykning for lavere placerede hold,
såfremt nedrykningen sker til en række, hvor klubben i forvejen er repræsenteret, med mindre
andet fremgår af propositionerne for denne række.
§ 51
Udeblivelse og forsinkelse
Stk. 1 Udebliver et hold fra en kamp, erklæres holdet som taber af kampen, ligesom kampen betragtes som værende spillet.
Stk. 2 Er et hold forsinket, eller er det af anden årsag ikke spilleklar på det af turneringsledelsen
fastsatte kamptidspunkt, kan holdet af turneringsledelsen erklæres som taber af kampen, der i så
fald betragtes som værende spillet.
Stk. 3 Bliver et hold forsinket på grund af vejrliget, trafikale forhold eller uheld med transportmidlerne, kan dommeren udsætte kamptidspunktet i op til 30 minutter. Klubben/holdfællesskabet
skal hurtigst muligt underrette modstanderen om udeblivelsen/forsinkelsen.
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Stk. 4 I tilfælde af en forsinkelse skal holdet forsøge at nå frem, således at kampen kan igangsættes med maksimalt 30 minutters forsinkelse.
Stk. 5 Arrangøren og/eller dommeren påfører en bemærkning på kampskemaet med underretning
om årsagen til udeblivelse fra/forsinkelsen af kampen.
Stk. 6 Turneringsledelsen skal orienteres om årsagen til udeblivelsen/forsinkelsen senest tredjedagen efter det fastsatte kamptidspunkt.
§ 52
Stk. 1 I tilfælde af, at begge hold erklæres som tabere, tildeles begge hold 0 points, sætscoren 0-3
(evt. 0-2) og hvorved f.eks. antallet af vundne sæt for rækken som helhed ikke længere vil balancere med antallet af tabte sæt.
§ 53
Afbud
Stk. 1 Uanset begrundelsen for udeblivelsen er det den udeblivende klubs/holdfællesskabs pligt
så hurtigt som muligt skriftligt – om nødvendigt telefonisk – at underrette alle implicerede parter:
turneringsledelse, spillested, arrangør, modstander og dommer(e)/dømmende klub.
§ 54
Stk. 1 Hvis modstanderen og/eller dommer(ne) af turneringsledelsen er underrettet om udeblivelsen, behøver det udeblevne hold ikke indfinde sig på spillestedet og modstanderen skal indsende
holdseddel efter samme procedure som ved indsendelse af kampskemaer.
§ 55
Udelukkelse på grund af udeblivelser
Stk. 1 De respektive turneringsledelser og/eller turneringsudvalg kan udelukke et hold på grund
af udeblivelser.
§ 56
Ny kamp i tilfælde af uheld/forsinkelse/uforudsete hændelser
Stk.1 Hvis en forsinkelse (udeblivelse), der overskrider kamptidspunktet med mere end 30 minutter, kan begrundes i helt specielle omstændigheder, herunder vejrlig, trafikale forhold eller
uheld for de benyttede transportmidler, skal den forsinkede (udeblevne) klub/holdfællesskab senest tre dage efter oprindelig spilledato underrette turneringsledelsen skriftligt herom. Den fornødne dokumentation skal medsendes.
Stk. 2 Såfremt turneringsledelsen beslutter, at kampen på dette grundlag skal spilles på et senere
tidspunkt, skal meddelelse herom tilsendes alle implicerede parter, hvorefter den nye kamp kan
aftales som ved normal kampflytning. I særlige tilfælde og især af hensyn til den videre turneringsafvikling kan turneringsledelsen fastsætte tid og sted.
Stk. 3 Såfremt en kamp ikke kan afvikles grundet pludseligt opståede problemer så som ubrugeligt spillested (brand, vandskade m.m.), fejl i kontrakten mellem klub og spillested eller lignende,
skal arrangørklubben straks skriftligt til turneringsledelsen give de nødvendige oplysninger. Dokumentation skal vedlægges.
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Stk. 4 Såfremt turneringsledelsen skønner, at kampen på dette grundlag skal flyttes, skal meddelelse herom tilstedes de implicerede parter. En ny kamp fastsættes som ved normal flytning. Dog
kan turneringsledelsen dispensere for fristen for kampflytning.
Stk. 5 Både modstander og dommer(e) kan skriftligt anmode turneringsledelsen om at få refunderet alle dokumenterede udgifter inklusive dommerhonorar, som var forbundet med fremmødet til
den oprindelige kamp.
§ 57
Opløsning af hold/framelding
Stk. 1 Såfremt en klub meddeler, at et hold ikke længere eksisterer, trækkes holdet fra den aktuelle turnering og holdet mister enhver ret i forhold til sin hidtidige placering og opnåede resultater. For holdfællesskaber gælder tillige bestemmelserne i Reglement for holdfællesskaber.
Stk. 2 Det er ikke nogen betingelse, at det er klubbens/holdfællesskabets lavest rangerende hold,
som trækkes ud. Se dog Reglement for holdfællesskaber.
§ 58
Stk. 1 De respektive turneringsledelser/bestyrelser fastsætter regler for, hvordan eventuelle ledige
pladser i en turneringsrække besættes.
§ 59
Opløsning af et hold efter tilmelding/turneringsstart
Stk. 1 De respektive turneringsledelser/bestyrelser fastsætter regler for hvilke sanktioner, der følger af, at et tilmeldt hold trækkes fra turneringen.
§ 60
Opløsning af en klub/volleyballafdeling
Stk. 1 I tilfælde af, at en klub eller en volleyballafdeling opløses, betragtes alle klubbens hold
som trukket fra alle turneringer.
Stk. 2 I tilfælde af, at et holdfællesskab opløses gælder de bestemmelser, der er anført i Reglement for holdfællesskaber.
§ 61
Udelukkede/ikke-deltagelsesberettigede hold
Stk. 1 Hvis et hold er udelukket fra fortsat deltagelse i turneringen, eller hvis holdet (f.eks. som
følge af nedrykning af et højere rangerende hold fra samme klub/holdfællesskab) ikke længere er
deltagelsesberettiget i den pågældende serie/division, betragtes det pågældende hold som absolut
lavest placerede hold i serien/divisionen uanset eventuelle opnåede resultater.
§ 62
Stk. 1 Hvis et hold udelukkes efter start på turneringen gælder desuden:
▪ Alle spillede kampe og holdangivelse trækkes ud af stillingsoversigterne.
▪ Klubben/holdfællesskabet idømmes en bøde svarende til udeblivelse.
▪ Klubben/klubberne risikerer karantæne for deltagelse i den pågældende turnering/række.
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Stk. 2 Da der herved ikke opstår nogen ekstraordinær ledig plads, har turneringsledelsen ikke
mulighed for at lade andre hold deltage i stedet.

§ 63
Ansvarsfordeling ved materielle skader m.m.
Stk. 1 De enkelte hold er til enhver tid ansvarlige for deres egne effekter (værdigenstande, tøj,
bolde m.v.).
Stk. 2 Klubberne hæfter over for arrangørerne for enhver skade, der af deres spillere forsætligt
forvoldes på de anvendte lokaler og faciliteter.
Stk. 3 I tilfælde af grov uagtsomhed fra arrangørens side hæfter arrangøren for andre materielle
skader, herunder tyveri, brand og hærværk.

Økonomiske forhold
§ 64
Turneringsgebyr
Stk. 1 Alle deltagende hold i turneringen skal betale turneringsgebyr. En turnering er en fortsat
aktivitet.
Stk. 2 Fristen for indbetaling af, og størrelsen af turneringsgebyr til den arrangerende kreds/Volleyball Danmark, fastlægges af de respektive bestyrelser.
Stk. 3 Intet hold/holdfællesskab kan deltage i turneringsaktivitet før betaling af turneringsgebyret er registeret. Evt. dispensation herfra kan kun gives af den respektive bestyrelse efter
skriftlig ansøgning.
§ 65
Stk. 1 I tilfælde af at en klub/holdfællesskab ønsker at trække et hold fra turneringen med begrundelse i væsentlige ændringer i turneringens bestemmelser, kan klubben/holdfællesskabet søge om
fritagelse for betaling af turneringsgebyr. Dette gøres ved indsendelse af en motiveret ansøgning
til den ansvarlige bestyrelse.
§ 66
Holdlicens
Stk. 1 Volleyball Danmark opkræver for hvert turneringshold i Danmarksserierne samt i kredsenes turneringer en holdlicens, hvis størrelse fastsættes af Volleyball Danmarks repræsentantskab.
Stk. 2 De nærmere bestemmelser for holdlicensen fastsættes i et holdlicensreglement, der vedtages af Volleyball Danmarks bestyrelse.
Stk. 3 Holdlicensperioden er identisk med turneringsåret.
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Udelukkelse af klubber/enkeltpersoner
§ 67
Stk. 1 En klub/holdfællesskab eller enkeltperson, der har et uafklaret økonomisk mellemværende
med Volleyball Danmark eller en kreds, kan af den respektive bestyrelse udelukkes fra deltagelse
i turneringen.
Stk. 2 En klub/holdfællesskab, der har et uafklaret økonomisk mellemværende med en anden
klub, der er tilknyttet Volleyball Danmark, kan af Volleyball Danmarks bestyrelse udelukkes fra
deltagelse i turneringen.
Stk. 3 En enkeltperson, der har et uafklaret økonomisk mellemværende med en klub, der er tilknyttet Volleyball Danmark, kan af Volleyball Danmarks bestyrelse udelukkes fra deltagelse i
turneringer.
§ 68
Stk. 1 Såfremt en klub/holdfællesskab ikke har betalt en bøde efter gennemførelsen af den gældende procedure ved inddrivning af bøder, kan Volleyball Danmarks bestyrelse – eventuelt efter
indstilling fra en af Volleyball Danmarks kredse – beslutte at udelukke en klub/klubber (ved
holdfællesskab) fra deltagelse i al turneringsvirksomhed.
§ 69

Doping
Stk. 1 Såfremt Dopingnævnet i Danmarks Idræts-Forbund kender mere end to spiller, der er opført på holdlisten til en kamp, skyldig i brug af doping i forbindelse med kampen, dømmes holdet
som taber af kampen (0-3, 0-75).
§ 70

Nethøjder
Stk. 1
HS: 2,43 m
DS: 2,24 m

HU22: 2,43 m
DU22: 2,24 m

HU19: 2,43 m
DU19: 2,24 m

HU17: 2,35 m
DU17: 2,24 m

HU15: 2,24
DU15: 2,15

Stk. 2 Der kan inviteres til alternative/andre turnerings- og stævneformer, hvor andre nethøjder er
gældende. I givet fald vil nethøjderne fremgå af indbydelsen og/eller af reglementet for det pågældende arrangement.

Vedtaget af Volleyball Danmarks Forretningsudvalg den 29. juni 2020.
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