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DM kvalifikation

Teen 2 – U14

Kvalifikation til Danmarksmesterskab Teen 2 – U14
FVBK og Volleyball Syddanmark
1. Indledning
I sæsonen 2017/18 afholdes der ét fælles kvalifikationsstævne for Teen 2 U14 holdene i FVBK og Volleyball
Syddanmark. De tre bedst placerede hold ved stævnet kvalificerer sig til DM for Teen2, som afholdes d. 21.22. April 2018
2. Stævner/tilmelding
Tilmelding forgår via www.teenvolley.dk. Tilmeldingsfristen er søndag før stævnet kl. 23.59. Alle kan frit
tilmelde sig stævner.
3. Rækker og regler
Det er udelukkende Teen2 U14 rækkerne, der er omfattet af dette reglement. Der spilles efter gældende
Teenvolleyregler, med følgende præciseringer ift. reglement for Danmarksmesterskaber i
ungdomsvolleyball.
• Et hold kan maksimalt bestå af 4 spillere (5 spillere = 2 hold).
•

Spillerne må være født i årgang 2004 eller senere (uanset skoleklasse). Der gives ikke dispensation
for alder.

•

Der må deltage piger på drengehold.

•

En spiller må kun spille for ét hold ved samme stævne.

•

En klub kan deltage med flere hold til samme stævne

4. Afvikling af kval-stævnet
Afvikles efter Volleyball Syddanmarks afviklingsmanual. Såfremt der er mere end 12 hold tilmeldt én række,
deles holdene i to eller flere sidestillede rækker. Hvis en klub deltager med flere hold til et stævne,
benævnes disse på ranglisten som A, B, C osv. efter klubnavnet.
5. Kvalifikation til Danmarksmesterskabet
En klub/et hold kan kun kvalificere sig direkte til Danmarksmesterskabet, hvis holdet har deltaget i
kvalifikationsstævnet.
Er der tvivl eller fortolkningsspørgsmål, så henvend dig til Mads Rosager på mbr@volleyball.dk
Til orientering ses nedenfor uddrag fra DM reglementet til Teen 2 – U14 Danmarksmesterskaberne.
Til orientering ses nedenfor et uddrag fra DM reglementet til Teen 2 – U14 Danmarksmesterskaberne.
§ 11 – stk. 1
Deltagende hold U14:
Der spilles Danmarksmesterskaber i Teen 2. I DM-stævnet deltager op til 2 x 12 hold i Teen 2-rækken.
Teen 2, direkte deltagere er:
• Arrangørklubben
• Fra Volleyball Nordjylland/MJVB: Nr. 1, 2 og 3 ved de kvalificerende mesterskaber**.
• Fra FVBK/Volleyball Syddanmark: Nr. 1, 2 og 3 ved de kvalificerende mesterskaber**.
• Fra SVBK: Nr. 1, 2, 3 og 4 ved de kvalificerende mesterskaber.
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Det/de øvrige deltagerhold udpeges af BUSG på grundlag af ansøgning om tildeling af wildcard.
**FVBK/Volleyball Syddanmark samt MJVB/Volleyball Nordjylland afholder i sæsonen 2017-18 en fælles
kvalifikationsturnering. De bedst placerede hold fra disse turneringer kvalificerer sig til
Danmarksmesterskabet uanset om alle hold kommer fra samme kreds.
Stk. 2 I Teen 2 gælder, at en klub kan være repræsenteret med maximalt 2 hold i hver række.
§ 12
Wildcard
For at komme i betragtning til et wildcard, skal man indsende en motiveret ansøgning herom til Volleyball
Danmarks sekretariat. Fristen ansøgning om wildcard er:
2. april 2018
Stk. 2 Ansøgningen skal gennem uddybende oplysninger om kampresultater eller anden sammenlignende
information dokumentere holdets berettigelse til evt. at få tildelt et wildcard og derved gøre BUSG i stand til
at træffe det rette valg.
Stk. 3 BUSG træffer den endelige afgørelse og giver meddelelse herom hurtigst muligt. I forbindelse med
tildeling af wildcard vil resultater fra den regionale kvalifikationsturnering tælle højere end resultater
opnået ved stævner mm. Ligesom det ikke vil være muligt at give wildcard til f.eks. nr. 5 i regional
kvalifikationsturnering, hvis ikke også nr. 4 i samme turnering får tildelt et wildcard.
Stk. 4 Der kan kun tildeles wildcard til hold, som har deltaget i kvalifikationsturneringen.
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