Kampevaluering
Kampevaluering sker i sæsonen 2021-22 i e-Scoresheet ved, at dommerne
noterer de punkter på nedenstående liste, som ikke er opfyldt samt tjekker, at
antal personer i hallen er rigtigt noteret i e-Scoresheet.
Bane og setup









Var banen opstillet og klar 45 minutter før det fastsatte kamptidspunkt?
Er der forlængelse af angrebslinjen?
Blev der anvendt elektronisk stillingstavle?
Blev der anvendt stillingstavle på sekretærbordet?
Var der signal til brug ved udskiftning til stede under kampen?
Var der minimum 24 bolde til opvarmning, heraf 4 kampbolde?
Var der en afgrænsning af servefeltet (6½ m.) evt. med bander?
Var der rundt om banen min. 1/3 af bane omgivet af bander (16 bander/48
bandemeter)?

Officials
 Mødte den stævneansvarlige og dommerne rettidigt før kampen?
 Var der 35 minutter før kampstart mødt 2 sekretærer? (Én til at føre eScoresheet og én til at passe scoringstavlen)
 Var der senest 30 minutter før kampstart mødt to boldlangere?
 Var der en speaker, der før kampen præsenterede de to holds spillere under
smashopvarmningen, og sørgede han/hun for flg. oplysninger under kampen:
Line up, Start 7’er samt info under kampen?
 Var alle officials inkl. boldlangere iført samme T-shirt/trøjer?
 Var boldlangere og moppere* iført indendørs sko?
Hold og Coachteam
 Var holdene reglementeret påklædt inkl. navn på spilletrøjen og udeholdet i en
anden farve spilledragt end hjemmeholdet?
 Var coachteam (alle undtagen behandlere) er ens påklædt
(ensfarvede/model): jakke/skjorte/T-shirt/polo/bluse samt buks/holdets
officielle træningsdragt evt. i en anden farve?
Tilskuere i hallen
Den klubansvarlige opgør antallet af personer i hallen i slutningen af 1. sæt.
Mellem 1. og 2. sæt foretager dommerne en vurdering af tilskuere i hallen.

Kommentarer:
Bander
Der er to regler. Banderne skal være placeret symmetrisk omkring banen og stå parrelet med sideog baglinje.
Minimum 2/3 af banen skal være omgivet af bander (typisk 16 bander á 3 meter / 48 bandemeter).
Ved Sport Live TV-kampe skal banderne placeres som
illustreret.

Ved øvrige kampe kan banderne også placeres. Hvis
position 23 og 24 benyttes, undlades position 6 og 17 og
banderne bag baglinjen centreres (som ved TV-kampe)

Beklædning
Spillerne skal være reglementeret påklædt ved lodtrækning 18. min. før kampstart.
Spilledragten skal være ens for alle spillere på holdet, dvs. ens spilletrøje, ens shorts og ens
strømper. Libero, skal denne/disse bære en trøje i en anden farve end de øvrige spillere. Numrene 199 må anvendes og skal være centreret på brystet (min. 10. cm høje) og ryggen (min. 20 cm høje).
Hjemmeholdet spiller i en fast hjemmebanedragt. Såfremt de to holds trøjefarver er ens eller
tilnærmelsesvis ens, skal udeholdet skifte trøjer. Diverse accessoires, varmebind osv., må ikke
dække spilledragten, dog undtaget ankelbeskyttere. Disse hjælpemidler anbefales at være i neutrale
farver. Træningsdragt skal være ens for alle spillere.
Coachteamet skal være ens påklædt (ensfarvede/model): T-shirt/polo/bluse samt buks. Alternativt
kan holdets officielle træningsdragt evt. i en anden farve anvendes. Logo for Volleyligaen kan bæres
jf. anvisninger.
Officials, inklusiv boldlangere, bærer ens T-shirt/trøjer og skal være iført indendørssko, såfremt deres
medvirken indbefatter ophold på spillepladsen. Logo for Volleyligaen kan bæres jf. anvisninger.
Farverne og modellen på officials-beklædningen kan godt være anderledes fra rolle til rolle.
Tilskuere i hallen
Dommerne tjekker tilskuere tallet i e-scoresheet ➔ match info

