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Finalerne i landspokalturneringen 2020/21 afholdes som Final 4, såfremt der findes en arrangør.
Hvis der ikke findes en arrangør, afvikles semifinaler hos klubberne på lige fod med kvartfinalerne.
§1
Udskrivning af turneringen
Stk. 1 Volleyball Danmark udskriver hvert år en Landspokalturnering i hhv. en dame- og en herrerække.
§2
Pokaler og præmier
Stk. 1 I hver række spilles der om en af Volleyball Danmark udsat vandrepokal. Vandrepokalen
kan ikke vindes til ejendom, men vinderen af Landspokalturneringen får en erindringspokal til
ejendom. Vinderen af henholdsvis herre- og damerækken i Landspokalturneringen modtager
Vandrepokal, guldmedaljer. Taberne af finalerne modtager sølvmedaljer.
Stk. 2 Volleyball Danmark afgør om der skal spilles bronzekampe. Såfremt der afvikles bronzekampe, modtager vinderne af kampene bronzemedaljer.
§3
Deltagende hold
Stk. 1 Deltagelsesberettigede i Landspokalturneringen er alle medlemsklubber i Volleyball Danmark.
Stk. 2 Landspokalturneringen er åben for alle hold og holdfællesskaber. Såfremt en klub/holdfællesskab tilmelder to eller flere hold i enten dame- eller herrerækken, vil holdene skulle møde hinanden i Landspokalturneringen, så det sikres, at en klub/holdfælleskab maksimalt har ét hold i
semifinalen i hver række.
Stk. 3 Deltagende klubber og hold/holdfællesskaber skal respektere de til enhver tid gældende
forpligtelser over for en evt. hovedsponsor for Landspokalturneringen.
Stk. 4 Ønsker et tilmeldt hold/holdfællesskab ikke at deltage i Landspokalturneringen, kan holdet
trækkes ud af turneringen, og holdet/holdfællesskabet er dermed ude af turneringen. Bødestørrelsen i forbindelse med dette fremgår af Appendiks 1 – Bødestørrelser.
§4
Tilmelding
Stk. 1 Alle klubber indbydes af og tilmelder sig direkte til Volleyball Danmarks Turneringsledelse. Indbydelsen udsendes august 2020 og holdene skal være tilmeldt senest den 30. august
2020.
Stk. 2 Deltagergebyret opkræves løbende.
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§5
Deltagende spillere
Stk. 1 En spiller er deltagelsesberettiget i Landspokalturneringen, når spilleren er spilleberettiget for klubben i henhold til Volleyball Danmarks Fælles Turneringsreglement og underliggende reglementer.
Stk. 2 Ingen spiller kan repræsentere mere end ét hold/holdfællesskab i Landspokalturneringen.
Stk. 3 Det er udelukkende spillere som er spilleberettigede for klubben den 22. december 2020
som kan benyttes ved Final 4.
Stk. 4 Overtrædes reglerne i stk. 1, 2 eller 3, dømmes klubben som taber af kampen.
§6
Afvikling af Landspokalturneringen
Stk. 1 Landspokalturneringen afvikles i 2 hoveddele:
• Indledende runder.
• Finalerunder (16 hold deltager i Finalrunderne).
§7
Indledende runder
Stk. 1 Turneringsledelsen fastsætter ud fra det samlede antal tilmeldte hold antallet af
indledende runder og dermed også antallet af kampe i hver indledende runde, således at der
deltager 16 hold i finalerunden.
Stk. 2 I de indledende runder før finalerunden deltager alle tilmeldte hold med undtagelse af de i
§ 8 nævnte hold.
Stk. 3 Holdene forsøges så vidt muligt inddelt i geografiske områder inden for hvilke, der er fri
lodtrækning.
§8
Seedning
Stk. 1 De otte hold der seedes til finalerunderne fremgår af stk. 3.
Stk. 2 I tilfælde af, at et eller flere af de seedede hold ikke har tilmeldt sig til landspokalturneringen, seedes tilmeldte hold efter deres rangering ved tilmeldingstidspunktet således, at der sikres
16 deltagende hold i Finalrunderne.
Stk. 3 Seedning 2020-21: Volleyball Danmarks bestyrelse for sæsonen 2020-21 besluttet, at holdene der sluttede som nr. 1 – 4 i VolleyLigaen seedes med samme placering som deres slutplacering i VolleyLigaen.
Stk. 4 Såfremt der opstår ledige pladser i seedningen som følge af hold der trækker sig eller grundet manglende tilmelding af seedede hold, så tilpasser turneringsudvalget seedningsrækkefølgen
og udpeger manglende hold i seedningsrækkefølgen i forhold til slutstillingen for Danmarksturneringen 2019-20.
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Stk. 5 Der er fri lodtrækning mellem holdene i hver runde. Dog kan holdene:
• Seedet 1-4 tidligst møde hinanden i semifinalerne.
• Seedet 1-8 tidligst møde hinanden i kvartfinalerne.
Stk. 6 Seedning 2021-22: Nr. 1 i VolleyLigaen 2020/21 seedes som ét, nr. 2 i VolleyLigaen
2020/21 seedes som to, nr. 3 i VolleyLigaen 2020/21 seedes tre, nr. 5 i VolleyLigaen 2020/21
seedes 4 og nr. nr. 4 i VolleyLigaen 2020/21 seedes 5.
§9
Finalerunder
Stk. 1 I ottendedelsfinalerne deltager de 8 kvalificerede hold fra de indledende runder samt de 8
seedede hold, jf. § 8, stk. 3. Såfremt der ikke deltager 16 hold i ottendedelsfinalerne vil den/de
bedst seedede hold være oversiddere i ottendedelsfinalerne.
Stk. 2 I kvartfinalerne deltager de 8 kvalificerede hold fra ottendedelsfinalerne.
Stk. 3 I semifinalerne deltager de 4 kvalificerede hold fra kvartfinalerne.
Stk. 4 I finalen deltager de 2 kvalificerede hold fra semifinalerne.
Stk. 5 I bronzekampen deltager de tabende hold fra semifinalerne.
§ 10
Kampafvikling
Stk. 1Alle runder afvikles over én kamp.
§ 11
Arrangørforpligtelse og hjemmebane
Stk. 1 Volleyball Danmark foretager lodtrækning for at finde de hold, der skal mødes samt hvilke
hold, der har hjemmebane.
Stk. 2 Lodtrækningen sker for en runde ad gangen.
Stk. 3 Lavest rangerende hold har arrangørforpligtelsen og hermed retten til hjemmebane, dog
således, at hvis to hold der skal møde hinanden spiller i samme (parallelle) række, trækkes der
lod om hjemmebanen.
Stk. 4 Hvis to klubber er enige, kan arrangørforpligtelserne og hjemmebanen overdrages til det
hold som er trukket som udehold. Volleyball Danmarks turneringsleder skal i givet fald underrettes herom senest to dage efter at lodtrækningen er offentliggjort.
Stk. 5 Arrangørklubben har ansvaret for, at klubberne træffer en afgørelse om kamptidspunkt,
dato og sted.
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§ 12
Fastsættelse af kampe
Stk. 1 Volleyball Danmark udsender til de deltagende hold via mail en oversigt over de kampe,
der skal spilles i den pågældende spillerunde, med angivelse af hvilket hold, der har
hjemmebane.
Stk. 2 Arrangørklubbens officielle kontaktperson mailer senest 5 dage efter modtagelsen af
lodtrækningen forslag til modstanderen/udeklubben samt Volleyball Danmarks turneringsleder
med mindst 3 mulige datoer og spilletidspunkter.
Mindst én af de tre mulige spilledage skal være placeret i en weekend (lørdag eller søndag),
dog kun hvis afviklingsperioden indeholder en weekend.
Den af Volleyball Danmark udarbejdede formular LP-2 kan anvendes. Kampfastsættelsesblanketten, LP-2, kan hentes på www.volleyball.dk. Såfremt en klub fremsender en mail, skal mailen indeholde de oplysninger, som fremgår af kampfastsættelsesblanketten LP-2.
Stk. 3 Såfremt hjemmeklubben fremsender en blanket eller en mail, der ikke opfylder ovenstående krav med hensyn til antal mulige kampdatoer samt deres placering på ugens dage, betragtes
blanketten/mailen som værende ikke fremsendt.
Stk. 4 Efter modtagelse af korrekte forslag til kampfastsættelse videresender udeklubbens officielle kontaktperson via mail accept af én af de anførte datoer til hjemmeklubben og turneringsledelsen senest 5 dage efter modtagelsen. Overholdes dette ikke fastsætter Turneringskomiteen
spilledatoen. Som udgangspunkt benyttes førstnævnte dato.
Stk. 5 Såfremt de to klubber på forhånd er blevet enige om ét spilletidspunkt (dato og klokkeslet)
kan LP-2 fremsendes af arrangørklub via udeklubben til turneringslederen med bemærkning om,
at alternative datoer ikke er anført, da der er enighed om det anførte spilletidspunkt. Dette skal i
givet fald ske senest 5 dage efter modtagelsen af lodtrækningen.
Volleyball Danmark udsender herefter via mail en endelig kampfastsættelse, der sendes til de implicerede klubber samt til dommerpåsætteren.
Mail skal altid sendes til og fra klubbens officielle kontaktperson samt til turnering@volleyball.dk
Stk. 6 Alle kampe skal afvikles inden for de anførte afviklingsperioder.
Stk. 7 Såfremt afviklingsperioderne kolliderer med deltagelse i CEV-turneringer, NEVZA Club
Championships eller lignende, kan Turneringsledelsen fastsætte nye afviklingsperioder.
Stk. 8 I andre tilfælde af sammenfald med deltagelse i internationale turneringer kan Turneringsledelsen fastsætte en ny afviklingsperiode efter ansøgning fra den berørte klub. En sådan ansøgning skal tilsendes turneringsledelsen umiddelbart efter tilmelding til den pågældende turnering.
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Stk. 9 Ved fastsættelse af kampe, skal der i videst mulig udstrækning tages hensyn til modstanderholdets rejseafstand/-tid. Klubber, der har tilmeldt sig Landspokalturneringen, kan ikke nægte
at spille kampe på en hverdag. Dog kan kampe på hverdage tidligst fastsættes til start kl. 18.30
og senest kl. 20.30 og kampe på lørdage og søndage må tidligst starte kl. 13.00 og senest kl.
19.00. Hvis den gæstende klub har længere end 1 times transport jf. maps.google.dk kan en
hverdagskamp tidligst start kl. 19.00. Dog kan kampe godt afvikles tidligere/senere såfremt
klubberne er enige herom.
§ 13
Stk. 1 Såfremt arrangøren ikke kan skaffe den fornødne haltid i den angivne afviklingsperiode,
meddeles dette hurtigst muligt - og senest 2 dage efter modtagelsen af lodtrækningen - til Volleyball Danmark s turneringsleder.
Stk. 2 Herefter overdrages hjemmebaneretten og arrangørforpligtelsen til modstanderklubben.
§ 14
Stk. 1 Kan ingen af de foreslåede tidspunkter accepteres af den gæstende klub, meddeles dette
med begrundelse herfor til arrangørklubben og til Volleyball Danmarks turneringsleder senest 2
dage efter modtagelsen af forslagene. Turneringsledelsen træffer herefter den endelige afgørelse
om spilletid og sted.
Stk. 2 Turneringsledelsen er ved fastsættelsen af en sådan kamp frit stillet og behøver ikke tage
hensyn til de allerede foreslåede datoer.
Stk. 3 Som begrundelse for manglende accept af de foreslåede spilledatoer accepteres kun deltagelse i anden officiel turnering, jf. Fælles Turneringsreglement.
§ 15
Stk. 1 Såfremt fristen for fremsendelse af kamptidspunkter ikke overholdes, overgår arrangørforpligtelsen omgående til udeholdet.
Såfremt udeklubben ikke overholder fristen for valg af kamptidspunkt, fastsætter turneringsledelsen kamptidspunktet. Denne afgørelse er endelig og kan ikke ankes.
§ 16
Stk. 1 Overtrædes de i § 12 – § 14 nævnte tidsfrister idømmes en bøde jf. § 21.
Stk. 2 Overholdes de fastsatte tidsfrister ikke, kan misligholderen dømmes som taber af kampen
og tillige tildeles en bøde jf. § 21.
Stk. 3 Det er i alle tilfælde dato og tidspunkt for afsendelse af e-mail, der afgør, om afsendelsen
er sket rettidigt.
§ 17
Stk. 1 Den arrangerende klub er forpligtet til at overholde de generelle bestemmelser, som de er
beskrevet i Propositioner for Volleyball Danmarks Danmarksturnering.
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Stk. 2 E-scoresheet anvendes som kampskema.
Stk. 3 Alle resultater skal indrapporteres til Volleyball Danmarks resultatformidling.
§ 18
Dommere/bolde
Stk. 1 Volleyball Danmark påsætter dommere til kampene i Landspokalturneringen. Arrangørklubben stiller med sekretærer.
Stk. 2 Der spilles efter de Officielle Volleyballregler.
Stk. 3 Alle kampe i Landspokalturneringen skal spilles med bolde, som er godkendt til brug i
Danmarksturneringen.
Stk. 4 Alle kampe spilles med 3-boldsystemet.
§ 19
Final 4
Stk. 1 Final 4 afvikles kun hvis der findes en arrangør. Hvis der er Award i forbindelse med Final
4 spilles der semifinaler fredag 5. februar 2021 og finaler og eventuelle bronzekampe lørdag den
6. februar 2021. Hvis der ikke er Award spilles der semifinaler lørdag 6. februar 2021 og finaler
og eventuelle bronzekampe søndag den 7. februar 2021.
Holdene dækker egen transport, samt evt. overnatning i forbindelse med Final 4.
Stk. 2 Klubberne skal senest 7 dage før første kamp i Final 4 elektronisk fremsende oplysninger
om klubbens spilledragt samt holdfoto til turnering@volleyball.dk. Desuden angives på hver enkelt spiller nummer, navn, nationalitet, fødselsår, spilposition, højde, jump reach og antal U- og
A-landskampe. Coach-team angives med navn og funktion. Roster i Web Competition Manager
skal ligeledes være opdateret senest 7 dage før første kamp i Final4.
Stk. 3 Protester nedlagt under Final 4 behandles af en protestkomité på stedet.
§ 20
Gebyr
Stk. 1 Gebyr for deltagelse er fastsat af Volleyball Danmarks forretningsudvalg og udgør 750
kr. pr. runde som et hold har deltaget i (1. runde, ottendedelsfinaler og kvartfinaler). Gebyret
for deltagelse i Final 4 er 6.500 kr. pr. hold som dækker gebyr for deltagelse samt deltagelse i
Galla middag (obligatorisk) for spillere og coachteam, samt yderligere et medlem af klubben,
dvs. maksimalt 20 personer i alt.
Stk. 2 Volleyball Danmark udsender en faktura, som skal betales i henhold til betalingsinstruksen.
§ 21
Bøder
Stk. 1 Bødestørrelser i Landspokalturneringen fremgår af Appendiks – Bødestørrelser.
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§ 22
Kørselsudligning i pokalturneringen
Stk. 1 Klubbernes rejseudgifter i forbindelse med deltagelse i Landspokalturneringen udlignes i
følgende runder for henholdsvis damer og herrer:
• 1. runde
• Ottendedelsfinalerne
• Kvartfinalerne
• Final 4
I udligningen medtages følgende udgifter:
• Udeholdets transportudgifter. Tre biler fra hjemmebane til spillested og retur: Statens laveste takst samt normal broafgift, jfr.maps.google.dk
Den samlede udgift i runderne udlignes ligeligt på de deltagende hold i runde, eventuelle oversiddende hold indgår ikke i udligningen.
Særligt ved Final 4:
•

Holdenes rejseudgifter og eventuelle udgifter til overnatning udlignes efter regning ligeligt mellem de deltagende hold (både damer og herrer), dog udlignes maksimalt 400 kr.
person per nat, dog maksimalt to nætter.
Stk. 2 Volleyball Danmark foretager udligningen, som udsendes ca. den 10. i måneden efter afslutningen af en runde.
§ 23
Dommerudgifter i Landspokalturneringen
Stk. 1 Dommerudgifter udlignes sammen med dommerudgifter i Danmarksturneringen, se Økonomiske retningslinjer for Danmarksturneringen.
§ 24
Udgifter/indtægter i forbindelse med afvikling af en pokalkamp
Stk. 1 Udgifter til halleje dækkes af hjemmeklubben.
Stk. 2 Eventuelle entréindtægter tilfalder hjemmeholdet.
§ 25
Når Volleyball Danmark er arrangør
Stk. 1 Volleyball Danmark oppebærer alle indtægter i forbindelse med de arrangementer, som
Volleyball Danmark er arrangør af. Herunder entréindtægter, tv-indtægter samt indtægter ved
salg af bandereklamer.
Stk. 2 Volleyball Danmarks forretningsudvalg kan aftale en eventuel anden fordeling af indtægter og udgifter med en lokal arrangør.
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§ 26
Protestkomité
Stk. 1 I forbindelse med Final 4 udpeger Volleyball Danmarks bestyrelse en protestkomite bestående af 1-3 personer.
Stk. 2 Protestkomite har beføjelse til at behandle protester, tildele spillere karantæne som følge af
udvisninger eller diskvalifikationer jf. det fælles turneringsreglement og træffe afgørelse i
spørgsmål, som ikke er beskrevet i regler og propositioner.
Stk. 3 Procedure for protest:
• Kampen stoppes
• Protestkomite tilkaldes
• Protestkomite hører derefter sagens parter og træffer en afgørelse
• Kampen genoptages på baggrund af protestkomiteens afgørelse
• Såfremt en protest ikke tages til følge opkræves denne protesterende klub for protestgebyret
Stk. 4 Protestkomiteens afgørelse kan ikke ankes
§ 27
Kompetencespørgsmål
Stk. 1 Landspokalturneringen ledes og fastlægges af Turneringsledelsen.
§ 28
Stk. 1 Alle tvivlsspørgsmål vedrørende Reglementet for Landspokalturneringen afgøres af
Turneringsudvalget, der dog kan uddelegere denne kompetence helt eller delvist til turneringslederen.
Stk. 2 Afgørelser truffet i henhold til stk. 1 kan ankes til Volleyball Danmarks forretningsudvalg
inden 8 dage efter at afgørelsen er kommet modtaget.
Stk. 3 Det gældende reglement for Landspokalturneringen udsendes til de deltagelsesberettigede
klubber sammen med indbydelsen.

Vedtaget af Volleyball Danmarks Forretningsudvalg 29. juni 2020.
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