Propositioner for
Danmarksturneringen
(VolleyLigaen, 1. og 2. division)

Sæson
2020-2021
Regl.nr.
2.2

Propositionerne for Danmarksturnering er opdelt i tre dele:
▪ Generelle bestemmelser, der er gældende for VolleyLigaen og alle divisionsrækker (§1§39).
▪ Krav for 1. division (§41)
▪ Krav for VolleyLigaen (§42-§51).

Formelle bestemmelser
§1
Turneringsledelsen
Stk. 1 Turneringsledelsen i VolleyLigaen, 1. og 2. division (Danmarksturneringen) er Turneringsudvalget samt den administrative turneringsleder.
Stk. 2 Turneringsledelsen har ansvar for og kompetence til at varetage den praktiske planlægning og afvikling af Danmarksturneringen.
Stk. 3 Turneringsledelsen kan nedsætte yderligere arbejdsgrupper til varetagelse af arbejdet i
forbindelse med Danmarksturneringen.
Stk. 4 Enhver henvendelse til Turneringsledelsen eller arbejdsgrupper skal foregå via Volleyball Danmarks Turneringsleder.
Stk. 5 I sager, der vedrører landsholdsarbejdet, inddrages tillige Landsholdsudvalget. Ved
etablering, planlægning og drift af VolleyLigaen skal der tages behørigt hensyn til Federation
International de Volleyball´s (FIVB), Confédération Europeénne de Volleyball’s (CEV) og
The North European Volleyball Zonal Association’s (NEVZA) kalendere.
Turneringsleder
Volleyball Danmark
v/ Henrik Petersen
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf.: 43 26 27 15
E-mail: turnering@volleyball.dk
§2
Kompetenceforhold
Stk. 1 Turneringsudvalget fortolker Propositioner for Danmarksturneringen, samt øvrige
reglementer med relation til Danmarksturneringen, jf. Fælles Turneringsreglement.
Stk. 2 Volleyball Danmarks Spilleregelgruppe fortolker de Officielle Volleyballregler.
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Stk. 3 Afgørelser truffet af Turneringsudvalget eller arbejdsgrupper i henhold til ovenstående,
kan appelleres til Volleyball Danmarks bestyrelse inden for 8 dage, jf. Fælles Turneringsreglement § 5. Kun de involverede parter kan anke afgørelsen. En afgørelse kan ikke ankes af
tredjepart.
§3
Stk. 1 Propositioner skal være vedtaget af Forretningsudvalget senest 15. august i det år hvor turneringen starter.
§4
Spilledragt
Stk. 1 Spillernes påklædning skal opfylde de til enhver tid gældende bestemmelser i de Officielle Volleyballregler samt Volleyball Danmarks reklamereglement. Følgende skal bemærkes:
▪ Spilledragten skal være fuldstændig ens for hver spiller, dvs. ens spilletrøje og ens shorts. I
tilfælde af, at et hold anvender Libero, skal denne/disse bære en trøje i en anden farve end
de øvrige spillere.
▪ Der skal anvendes spillernumre fra nummer 1 – 99, og nummeret skal være påtrykt både
foran og bag på trøjen. Nummeret på ryggen skal have en størrelse af 20 cm, og skal være
placeret midt på ryggen. Brystnummeret kan reduceres til 10 cm i højden, og skal være
placeret øverst på forsiden af trøjen.
▪ Spillertrøjen skal på forsiden af trøjen påtrykkes klubbens logo.
▪ Spillertrøjen kan på ryggen påtrykkes klubbens navn eller navnet på den by hvor klubben
er hjemmehørende.
▪ Spillertrøjen kan påtrykkes den enkelte spillers ”efternavn” på ryggen af spilletrøjen. I særlige tilfælde kan turneringsudvalget godkende, at der påtrykkes ”et alment kendt kaldenavn
for spilleren”.
§5
Boldsystem mm.
•

•

Kampene i VolleyLigaen og 1. division skal afvikles med 3-boldsystem. Såfremt arrangør-

klubben ønsker det, kan de afvikle kampe i 2. division, med 3-boldsystem. Dette skal
meddeles såvel udeholdet og dommeren senest 35 minutter før officiel kampstart.
Kampe i 1. og 2. division kan gennemføres med præsentation og speaker som i VolleyLigaen.

Dette skal i givet fald meddeles såvel udeholdet og dommeren senest 35 minutter før
officiel kampstart.
§6
Arrangørklubbens forpligtelser og ansvarsområder
Stk. 1 Arrangørklubben skal:
1. Stille med 2 sekretærer. De skal være til stede ved sekretærbordet senest 30 minutter før
det fastsatte kamptidspunkt.
2. Senest 45 minutter før det fastsatte kamptidspunkt sørge for at bane og rekvisitter er opstillet i overensstemmelse med kravene i Hal-, bane- og rekvisitreglement. Dispensation kan
i særlige tilfælde gives ved henvendelse til Turneringsledelsen senest x dage før kampstart.
3. Stille med minimum 16 bolde til opvarmning, og boldene fordeles ligeligt mellem de to
hold. Alle bolde skal være af samme mærke og model som kampbolden.
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4. Senest 30 minutter efter kampens afslutning indberette resultatet af kampen via Volleyball
Danmarks online resultatformidling.
5. Indsende kampskemaer og holdsedler til Volleyball Danmarks Turneringsleder samme dag
som kampen afvikles, såfremt kampen ikke er spillet med E-Scoresheet som kampskema.
6. Løse alle praktiske opgaver i forbindelse med arrangementet, samt sørge for god afvikling
af hele arrangementet.
§7
Kampskemaer
Stk. 1 E-scoresheet anvendes som kampskema i alle kampe. Såfremt E-scoresheet ikke kan
anvendes pga. tekniske problemer, skal papir-kampskema anvendes.
§8
Roster i Web Competition Manager
Stk. 1 Klubberne skal sørge for at spillerlisten i Web Competition Manager er opdateret.
Følgende skal være opdateret i WCM senest 24 timer før kampstart:
• Klublogo
• Holdbillede
• Alle spillere på holdet (en spiller skal benytte samme nummer gennem hele sæsonen)
I VolleyLigaen gælder der dog følgende regler:
• Alle data, foto mv. skal være opdateret senest 3 dage før første turneringskamp, eventuelt med provisorisk foto. Spillere kan ikke skifte nummer i løbet af sæsonen.
• Der skal forefindes et professionelt holdbillede, der er retvisende for holdet.
• Alle spillerprofiler skal opdateres med alle data, og alle spillere skal være på rosteren.
Spillere der er stoppet i klubben, skal fjernes fra rosteren senest 3 dage efter at spilleren er stoppet.
• Nye spillere skal tilføjes rooster senest 24 timer inden kampstart.
§9
Holdsedler
Stk. 1 Den af Volleyball Danmark udformede holdseddel, DT-8 version 02.10, skal anvendes,
dog kan hold i VolleyLigaen bruge “OFFICIAL ROSTER” i WCM uden tilhørende papirholdseddel, såfremt et VolleyLigahold afleverer en holdseddel vil den være gældende.
Stk. 2 Kun spillere, der er påført kampskemaet må benyttes.
Stk. 3 Liberoerne påføres holdsedlen før denne afleveres, og påføres alene på kampskemaet i
rubrikken til liberoerne.
Stk. 4 Holdsedlen er et officielt dokument, som skal være let læseligt og uden mulighed for
misforståelser.
Stk. 5 Det er tilladt at strege spillere fra holdsedlen inden denne afleveres til sekretæren. Når
holdsedlen er afleveret til sekretæren, er holdsedlen et officielt dokument, der ikke må rettes i.
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§ 10

Rotationssedler
Stk. 1 Rotationssedler skal benyttes ved alle kampe i Danmarksturneringen.
§ 11
Bolde
•
•
•
•

Arrangørklubben vælger hvilken model og type der skal spilles med under kampen, og dommeren vælger kampboldene blandt de bolde som arrangørklubben stiller til rådighed.
I VolleyLigaen skal der spilles med Mikasa V200W eller Molten V5M5000.
I VolleyLigaen melder klubberne typen af kampbold ind fra sæsonstart, denne kan ændres
med 1 måneds varsel, ved en skriftlig meddelelse til turneringslederen.
I 1. division og 2. division skal der spilles med Mikasa V200W, Mikasa MVA 200, Molten
V5M5000.

Dommerplatform
Der skal benyttes en højdejusterbar dommerplatform med god plads til dommerens bevægelsesfrihed. I VolleyLigaen må der kun anvendes de dommerplatforme, der er monteret på netstolpen eller har et eller flere ben mod nettet, der fylder mindre end netstolpens diameter inklusive pude.
§ 12
Karantæne ved diskvalifikation af spillere/træner
Stk. 1 Det Fælles Turneringsreglement fastsætter bestemmelser for karantæne i forbindelse
med diskvalifikation og udvisning.
§ 13
Udligning af turneringsholds rejse- og dommerudgifter
Stk. 1 Se Økonomiske retningslinjer for Danmarksturneringen for seniorhold.
§ 14
Dommerpåsætning
Stk. 1 Dommerpåsætningen foretages af Volleyball Danmarks Dommerpåsætningsgruppe.
Stk. 2 Dommere påsættes i alle divisioner med navn.
Stk. 3 Kampe i VolleyLigaen skal afvikles med 2 uddannede DT-dommere.
Stk. 4 Til kvartfinaler, semifinaler, finaler og bronzekampe kan der påsættes linjedommere.
Beslutningen tages af VolleyLiga Udvalget.
Stk. 5 Kampe skal så vidt der er muligt afvikles med to dommere. Såfremt der grundet dommerudeblivelse mangler dommere i 1. eller 2. division, skal arrangørklubben forsøge at finde
en erstatning. Det samme gælder hvis der er påsat ”vakant dommer” grundet dommermangel.
Såfremt dette ikke er muligt, kan kampen afvikles med én dommer.
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Stk. 6 Såfremt det ikke er muligt at finde en dommer, skal arrangørklubben finde en person,
der kan lede kampen. Hvis dette er umuligt, kan de implicerede klubber søge turneringsledelsen om refusion af udgifterne til rejse og halleje.
§ 15
Dommerhonorar, afregning, rejsegodtgørelse, fortæring m.v.
Stk. 1 Dommerudgifter udbetales i henhold til det gældende Regulativ for dommerhonorar
og rejsegodtgørelse m.v.
§ 16
Behandling af protester
Stk. 1 Proceduren for afgivelse af protester fremgår af det Fælles Turneringsreglement.
Klubbens skriftlige opfølgning sendes (jf. Fælles Turneringsreglement) til Volleyball Danmarks turneringsleder. Samtidigt indbetales et protestgebyr på 1.000 kr. til Volleyball Danmarks konto 9077-4577890760. Tages en protest til følge, refunderes protestgebyret.
Hvis en protest tages til følge og der er dekreteret omkamp, vil omkampen kun blive arrangeret hvis det protesterende hold ønsker det, og det samtidig er muligt at arrangere omkampen.

Specielle bestemmelser
§ 17
Stk. 1 Danmarksturnering for seniorhold udskrives i følgende divisioner for sæson 2020-21:
• VolleyLigaen for damer.
• 1. division for damer (øst og vest).
• 2. division for damer (øst og vest).
• VolleyLigaen for herrer.
• 1. division for herrer (øst og vest).
• 2. division for herrer (Øst og 2 puljer i vest).
Stk. 2 En klub/holdfællesskab kan kun være repræsenteret med ét hold i VolleyLigaen.
Stk. 3 En klub/holdfællesskab kan være repræsenteret med ét hold i 1. division (1. hold, wildcardhold eller 2. hold).
Stk. 4 En klub/holdfællesskab kan være repræsenteret med maksimalt to hold i 2. division (det
ene hold kan være et wildcardhold).
Stk. 5 Særlige vilkår er gældende for wildcardholds deltagelse i 1. eller 2. division, Se endvidere Reglement for Wildcardhold i Danmarksturneringen.
§ 18
Framelding
Stk. 1 Såfremt en klub ikke ønsker, at et hold skal fortsætte i Danmarksturneringen, skal dette
meddeles skriftligt til turneringsledelsen senest 1. april.
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§ 19
Ansøgningsfrister
Stk. 1 Ansøgning om holdfællesskaber / fornyelse af ansøgning om holdfællesskaber, der
ønskes tilmeldt Danmarksturneringen, skal være Volleyball Danmark i hænde senest 1. april.
Stk. 2 Ansøgning om fusion / sammenlægning af to eller flere klubber skal være Volleyball
Danmark i hænde senest 1. marts.
Stk. 3 Ansøgning om fritagelse for oprykning til en højere division skal være Volleyball
Danmarks turneringsleder i hænde senest 1. marts.
Stk. 4 Ansøgning om ekstraordinær nedrykning til en række under skal være Volleyball
Danmarks turneringsledelse i hænde senest 1. marts.
Stk. 5 Ansøgning om navneændringer eller specielle navne på overbygninger, skal være Volleyball Danmark i hænde senest 1. april.
§ 20
Turneringsgebyr
Stk. 1 For deltagende hold udsender Volleyball Danmark faktura til klubben med opkrævning
af turneringsgebyret. Såfremt et hold ikke er frameldt videre deltagelse i Danmarksturneringen senest 1. april, vil klubben være pligtig at betale turneringsgebyret for den kommende sæson.
I henhold til Fælles Turneringsreglement og Økonomiske retningslinjer for Danmarksturneringen for seniorhold.
§ 21
Fortryk til Danmarksturneringen
Stk. 1 I henhold til de aktuelle stillinger samt de tilmeldte hold – herunder de af kredsene indsendte stillinger i Danmarksserierne – sammensætter turneringsledelsen en rækkeinddeling for
Danmarksturneringens rækker.
Stk. 2 På basis af rækkeinddelingerne udsendes et fortryk, som kan anvendes til reservering af
haltider. Fortrykket udsendes primo maj måned det år, turneringen starter.
Stk. 3 Turneringen starter i september og afsluttes i april.
Stk. 4 Kampe i fortrykket kan kun flyttes, såfremt begge hold er enige om det. Klubberne skal
ikke indsende deres skriftlige korrespondance til Volleyball Danmark, men gemme den, som
dokumentation. Hvis kampflytningen ikke foretages af den officielle kontaktperson, skal det
af korrespondancen fremgå, at den officielle kontaktperson er orienteret om kampflytningen.
Kampflytninger efter turneringsplanens udsendelse kan kun ske i henhold til nærværende reglements § 33.
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Stk. 5. Såfremt et hold har terminer der giver udforinger med at stille hold så skal dette efterkommes såfremt arrangørklubbe(r)n(e) og turnering@volleyball.dk er informeret herom senest 1. juni.
Stk. 6. Såfremt begge klubber er enige, kan holdene bytte deres ude-/hjemmekampe. Kun i
særlige tilfælde vil turneringsledelsen efter ansøgning kunne give tilladelse til, at to klubber
spiller begge deres kampe i samme halvsæson.
§ 22
Halreservationer
Stk. 1 Det er den enkeltes klubs ansvar at sørge for haltider til afvikling af sine hjemmekampe.
For nogle klubbers vedkommende varetages dette af den lokale kreds eller anden sammenslutning, men det er til enhver tid klubbens eget ansvar, at den råder over de nødvendige haltider.
Det er klubbens ansvar at informere sine samarbejdsorganer om eventuelle ændringer.
Stk. 2 Tidsforbrug.
▪ Til afvikling af kun én kamp kræves 3 timer - inkl. 45 minutter til opvarmning og 15 minutter til oprydning.
▪ Til afvikling af yderligere kampe i samme hal kræves yderligere 2 timer pr. kamp - inkl. 30
minutter til opvarmning.
Stk. 3 Kampe skal primært afvikles med kampstart:
▪ Lørdage og søndage i tidsrummet kl. 11.00-18.00.
▪ Hverdage i tidsrummet kl. 18.30-20.30.
▪ Klubberne skal tage hensyn til modstandernes rejsemuligheder ved fastlæggelse af
kamptidspunkter.
Stk. 4 Såfremt der i en spilleuge er placeret to kampe, skal hverdagskampen afvikles tirsdag,
onsdag eller torsdag og weekendkampen lørdag eller søndag. Dog kan kampene placeres på
andre dage, hvis klubberne er enige herom.
Stk. 5 Hvis det ikke er muligt at skaffe haltid i den weekend, hvor klubben er tildelt hjemmebane, er det tilladt at placere kampe på hverdage. Kampene skal i givet fald placeres i ugen op
til samme spillerunde/ kampweekend under følgende forudsætninger:
▪ Har udeholdet mere end 1½ times transport jf. maps.google.dk, kan kampen ikke spilles
på en hverdag (undtaget er de VolleyLigakampe som er fastsat som hverdags runder).
▪ Har udeholdet mellem 1-1½ times transport jf. maps.google, kan kampen tidligst spilles
kl. 19.00.
▪ Har udeholdet under 1 times transport jf. maps.google, kan kampen tidligst spilles kl.
18.30.
▪ Spilles der to kampe i samme hal er følgende gældende:
 Kampene kan tidligst starte kl. 18:30 og senest kl. 20.30.
 Der skal være minimum 1:45 imellem kampstartstidspunkterne for de to kampe.
 Det af de to udehold som har længst transporttid, bestemmer tidspunktet for placeringen af deres kamp.
▪ Såfremt klubberne er enige herom, kan der dispenseres fra ovenstående regler.
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§ 23
Turneringsstruktur for Danmarksturneringen for seniorer
Stk. 1 Alle kampe i Danmarksturneringen for seniorhold spilles til tre vundne sæt.
Stk. 2 Alle spørgsmål om placering i en række afgøres efter følgende principper:
1. Flest vundne kampe
2. Opnåede points
3. Sætforskel
4. Boldforskel
5. Indbyrdes kampe

I tilfælde af lighed i vundne kampe:
I tilfælde af pointlighed:
I tilfælde af samme sætforskel:
I tilfælde af samme boldforskel:
Stk. 3 Pointgivning.
Kampresultat
3–0

Point Vinderhold
3

Point Taberhold
0

3–1

3

0

3–2

2

1

Stk. 4 Alle spørgsmål om placering i forbindelse med indbyrdes kampe afgøres efter
følgende principper:
1. Flest vundne kampe
I tilfælde af lighed i vundne kampe: 2. Opnåede points
I tilfælde af pointlighed:
3. Sætforskel
I tilfælde af samme sætforskel:
4. Boldforskel
I tilfælde af samme boldforskel:
5. Mellem 2 eller flere hold, afgøres
den indbyrdes placering gennem
kamp(e) mellem de implicerede hold,
hvis placeringen har betydning for
op- og nedrykning eller fordelingen
af medaljer. Turneringsledelsen fastsætter tid og sted for afvikling af
kampen(e).
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§ 24

VolleyLigaen
Grundspil
Stk. 1 VolleyLigaen består af 7 dame- og 9 herrehold. Turneringen afvikles som et grundspil
med efterfølgende finale- og placeringsslutspil. I grundspillet møder herreholdene hinanden to
gange, mens dameholdene møder hinanden 3 gange.
Placeringen i grundspillet afgøres efter følgende principper:

I tilfælde af lighed i vundne kampe:
I tilfælde af pointlighed:
I tilfælde af samme sætforskel:
I tilfælde af samme boldforskel:

1. Flest vundne kampe
2. Opnåede points
3. Sætforskel
4. Boldforskel
5. Indbyrdes kampe

DM-Kvartfinaler i 2020-21 kun Herrer
Der spilles følgende fire DM-kvartfinaler:
Nr. 1 i grundspillet møder nr. 8 i grundspillet.
Nr. 2 i grundspillet møder nr. 7 i grundspillet.
Nr. 3 i grundspillet møder nr. 6 i grundspillet.
Nr. 4 i grundspillet møder nr. 5 i grundspillet.
Afvikling af DM-kvartfinaler
DM-kvartfinalerne afvikles bedst af 3 kampe. Højest placerede hold i grundspillet har hjemmebane i 1. og en evt. 3. kamp.
DM-Semifinaler
De fire vindere af DM-kvartfinalerne deltager i DM-semifinalerne, for damerne dog nr. 1-4 i
grundspillet.
Det højest placerede hold i grundspillet møder det lavest placerede hold i grundspillet i den
ene DM-semifinale.
Det næsthøjest placerede hold i grundspillet møder det tredjehøjest placerede hold i grundspillet i den anden DM-semifinale.
Afvikling af DM-semifinalerne
DM-Semifinalerne afvikles bedst af 5 kampe. Det højest placerede hold i grundspillet har
hjemmebane i 1., 3. og en evt. 5. kamp.
§ 25
Placeringskampe VolleyLiga herrer 5-9
Stk. 1 De 4 tabere af DM-kvartfinalerne og nummer 9 i grundspillet, spiller om placeringerne
som nummer 5-9. Der spilles alle mod alle, hvor holdene har 2 hjemme- og 2 udekampe.
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Hvis to eller flere hold i puljen vundet lige mange kampe i puljespillet, rangeres holdene efter
deres placering i grundspillet
Placeringskampe VolleyLiga damer 5-7
Nr. 5, 6 og 7 i grundspillet spiller om placeringerne 5-7. Der spilles alle mod alle, henholdsvis
én gang på hjemmebane og én gang på udebane.
Hvis to eller flere hold i puljen vundet lige mange kampe i puljespillet, rangeres holdene efter
deres placering i grundspillet.
Nr. 5 i VolleyLigaen vinder en 4. seedning i den efterfølgende sæsons landspokalturnering.
§ 26
DM-finalerne
Stk. 1 Vinderne af de 2 DM-semifinaler møder hinanden i DM-finalerne.
DM-finalerne afvikles bedst af 5 kampe. Det højest placerede hold i grundspillet har hjemmebane i 1., 3. og en evt. 5. kamp. Volleyball Danmark forbeholder sig retten til at være arrangør
af et fælles finalearrangement for damer og herrer.
Bronzekampe
Taberne af de to DM-semifinaler mødes i kampe om bronzemedaljerne.
Bronzekampene afvikles bedst af 3 kampe. Det højest placerede hold i grundspillet har hjemmebane i 1. og en evt. 3. kamp.
Kamptidspunkter
Volleyball Danmark fastsætter kamptidspunkter for finale- og bronzefinalekampe.
Protestkomite
I forbindelse med afvikling af de DM-finalerne og Bronzekampene udpeger Volleyball Danmarks bestyrelse en protestkomite bestående af 1-3 personer. Protestkomiteen er til stede i hallen
i forbindelse med afviklingen af kampene.
Stk. 2 Protestkomite har beføjelse til at behandle protester, tildele spillere karantæne som følge af
udvisninger eller diskvalifikationer jf. det fælles turneringsreglement og om nødvendigt træffe
afgørelse i spørgsmål, som ikke er beskrevet i regler og propositioner.
Stk. 3 Procedure for protest:
• Kampen stoppes
• Protestkomite tilkaldes
• Protestkomite hører sagens parter, behandler med det samme sagen og træffer herefter
en afgørelse, som formidles videre til sagens parter, så kampen kan genoptages
• Kampen genoptages på baggrund af protestkomiteens afgørelse
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Såfremt en protest ikke tages til følge, opkræves den protesterende klub for protestgebyret på 1.000 kr.

Stk. 4 Protestkomiteens afgørelse kan ikke ankes.
§ 27
Dansk mesterskab, pokaler
Damer
Vinderen af DM-finalen for damer kåres til "Danmarksmester i volleyball for damer”. Holdets spillere modtager DIFs mesterskabsplaketter samt Volleyball Danmarks guldmedaljer
(der er 22 sæt medaljer). Endvidere modtager klubben en af Volleyball Danmark udsat vandrepokal samt en pokal til ejendom.
Spillerne hos taberne af DM-finalen for damer modtager Volleyball Danmarks sølvmedaljer.
Spillerne hos vinderne af Bronzekampen for damer modtager Volleyball Danmarks bronzemedaljer.
Herrer:
Vinderen af DM-finalen for herrer kåres til "Danmarksmester i volleyball for herrer". Holdets spillere modtager DIFs mesterskabsplaketter samt Volleyball Danmarks guldmedaljer
(der er 22 sæt medaljer). Endvidere modtager klubben en af Volleyball Danmark udsat vandrepokal samt en pokal til ejendom.
Spillerne hos taberne af DM-finalen for herrer modtager Volleyball Danmarks sølvmedaljer.
Spillerne hos vinderne af Bronzekampen for herrer modtager Volleyball Danmarks bronzemedaljer.
§ 28
Europa Cup og NEVZA Club Championships
Stk. 1 Deltagelse i Europa Cuppen tildeles til hold efter de af CEV vedtagne regler.
Deltagelse i NEVZA Club Championships tildeles til hold efter de af NEVZA vedtagne regler, hvor det pt. er hold placeret som nr. 1-4 i VolleyLigaen der kan opnå deltagelse.
Såfremt et eller flere af de kvalificerede hold ikke ønsker at deltage, kan VolleyLiga Udvalget
tilbyde pladserne til det/de højest rangerede hold.
§ 29
1. division
Stk. 1 1. division damer/herrer består af 2 puljer á 11-12 hold, Storebælt er grænse. Puljerne
afvikles som en dobbeltturnering hvor holdene mødes ude og hjemme.
De to vindere af 1. division spiller om retten til at kunne kalde sig vindere af 1. division i
Danmark og modtager Volleyball Danmarks Pokal til ejendom. Kampene spilles bedst af to
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kampe, såfremt stillingen er 1-1 i kampe, spilles der et Golden Set (1 sæt til 25), der starter 5
min. efter den ordinære kamp er afsluttet.
Golden Set er at betragte som en ny kamp med samme holdopstilling som den ordinære kamp.
Spillere der er blevet diskvalificeret i den oprindelige kamp, bliver fjernet fra holdkortet og
kan ikke deltage i Golden Set.
Kampene kan spilles over én kamp såfremt holdene er enige herom.
Stk. 2 Puljevinderne i 1. division modtager 16 medaljer med angivelse af sæson og række.
§ 30
2. division
Stk. 1 2. division damer/herrer består af 2 puljer á 11-12 hold dog for herrerne en øst pulje
med 11 hold og to vest puljer med 7 hold i hver pulje. Puljer med 11-12 hold spiller en dobbeltturnering hvor holdene mødes ude og hjemme, mens 7 holds puljerne møder hinanden 3
gange (ude og hjemme, samt 3. kamp på ude eller hjemmebane). Storebælt er fast grænse.
Stk. 2 Puljevinderne i 2. division modtager 16 medaljer med angivelse af sæson og række.
§ 31
Op- og nedrykning efter sæsonen
VolleyLigaen
Stk. 1 Hold der spiller i VolleyLigaen udpeges på baggrund af en certificering foretaget af
VolleyLiga Udvalget, hvilket betyder, at der ikke er nogen direkte op- og nedrykning mellem
VolleyLigaen og 1. division.
Certificering af nye hold til VolleyLigaen påbegyndes i oktober i året inden turneringen startes. Klubberne vurderes bl.a. på følgende parametre:
•
•
•
•
•
•

sportsligt niveau
træningsmiljø
organisation omkring holdet / klubben
økonomi
hal
arrangementer og events i forbindelse med volleyball kampe.

Nye hold der ønsker at indgå i certificeringsprocessen, skal senest den 15. oktober året inden
turneringsstart have meddelt dette skriftligt til turneringslederen.
Certificeringsprocedure findes som appendiks sidst i disse propositioner
Antallet af nedrykkere i 1.-2. division afhænger af antallet af certificerede hold til VolleyLigaen.

© Volleyball Danmark

Side 12 af 27

Propositioner for
Danmarksturneringen
(VolleyLigaen, 1. og 2. division)

Sæson
2020-2021
Regl.nr.
2.2

Efter en sæson, der blev afbrudt grundet COVID19, er sæsonen 2020-21 en overgangssæson
for at finde tilbage til tidligere tiders turnering. I sæsonen 2021-22, spilles der med 10 hold i
1. division og 2. division øst, mens 2. division vest deles geografisk i 2 puljer á 7 hold.
Nedrykkere 1. division
Som udgangspunkt: nr. 10, 11 og 12 rykker ned i 2. division, mens nr. 9 i 1. division spiller
kvalifikation om forbliven i 1. division.
I 1. division herrer vest spiller nr. 9 mod de 2 vindere af 2. division spiller om to pladser i 1.
division. Der spilles en enkeltturnering, hvor der trækkes lod om hjemmebane. De tre kampe
kan afvikles i stævneform såfremt alle holdene er enige herom.
I 1. division herrer øst og 1. division damer øst/vest spiller nr. 9 mod nr. 2 i 2. division om en
plads i 1. division. Kampene spilles bedst af to kampe, såfremt stillingen er 1-1 i kampe, spilles der et Golden Set (1 sæt til 25), der starter 5 min. efter den ordinære kamp er afsluttet.
Undtagelse: Såfremt et eksisterende hold i VolleyLigaen ikke certificeres til VolleyLigaen, er
det pågældende hold at betragte som ordinær nedrykker til 1. division. Såfremt dette er tilfældet, rykker nr. 9 i 1. division ned i 2. division, og det marginale hold i 1. division indtager deres plads i kvalifikationskampene.
Ønsker et oprykningsberettiget hold ikke at rykke op i 1. division, overgår oprykningspladsen
til det næste oprykningsberettigede hold i rækken. Et hold, der er placeret dårligere end nr. 3,
kan ikke rykke op i 1. division, med mindre der opstår ekstraordinære pladser.
Såfremt en klub/holdfællesskab har et hold i 1.division, eller et hold der ikke certificeres til
VolleyLigaen, er ingen af klubbens/holdfællesskabets hold berettiget til at rykke op eller
spille kvalifikation til 1. division. Undtaget er dog hvis 1. divisionsholdet certificeres til VolleyLigaen.
2. division
Herre øst
Som udgangspunkt:
Nr. 1
rykker op i 1. division
Nr. 2
spiller kvalifikation til 1. division
Nr. 3-6
forbliver i 2. division
Nr. 7
spiller kvalifikation om forbliven i 2. division
Nr. 8-11 rykker ned i Danmarksserien
Damer øst
Som udgangspunkt:
Nr. 1
rykker op i 1. division
Nr. 2
spiller kvalifikation til 1. division
Nr. 3-7
forbliver i 2. division
Nr. 8
spiller kvalifikation om forbliven i 2. division
Nr. 9-12 rykker ned i Danmarksserien
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Herre vest
Som udgangspunkt:
Nr. 1
spiller om oprykning til 1. division
Nr. 2-5
forbliver i 2. division
Nr. 6-7
rykker ned i Danmarksserien
Damer vest
Som udgangspunkt:
Nr. 1
rykker op i 1. division
Nr. 2
spiller kvalifikation til 1. division
Nr. 3-9
forbliver i 2. division
Nr. 10-12 rykker ned i Danmarksserien
Såfremt der indplaceres wildcardhold i 2. division, vil der være ekstra nedrykker(e).
Såfremt hold fra Danmarksserien ikke ønsker oprykning, vil der være færre nedrykker(e).
Kvalifikationskampe
Kampene spilles bedst af to kampe, såfremt stillingen er 1-1 i kampe, spilles der et Golden Set
(1 sæt til 25), der starter 5 min. efter den ordinære kamp er afsluttet.
Danmarksserien (fire rækker):
Nr. 1
rykker op i 2. division.
Nr. 2
fra SVBK spiller om oprykning til 2. division
Ønsker et oprykningsberettiget hold ikke at rykke op i 2. division. Overgår pladsen til det næste oprykningsberettigede hold i rækken.
Et hold, der er placeret dårligere end nr. 3 i Danmarksserien (i SVBK dog nr. 4), kan ikke
rykke op i 2. division. Er der ingen hold blandt de 3 (4) bedst placerede oprykningsberettigede
hold der ønsker at rykke op, er der ingen direkte oprykker fra denne Danmarksserie.
Senest to dage efter afslutningen på kredsturneringen skal Volleyball Danmarks turneringsleder fra kredsenes turneringsledelse have modtaget indberetning om den endelige stilling i
kredsenes øverste række.
Stk. 2 Hvis et hold rykker ned i en lavere række, placeres klubbens eventuelle 2. hold i denne
division som det lavest placerede hold og dermed som en af de ordinære nedrykkere uanset
opnået placering.
Undtagelser:
▪ Såfremt en klub ”kun” har ét hold i 2. division, vil dette fastholde sin plads i 2. division.
▪ Såfremt en klub ”kun” har ét hold i 2. division, vil klubbens hold i Danmarksserien være
oprykningsberettigede.
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Stk. 3 Et hold, der jf. § 17 ikke tilmeldes til næste års turnering, fastholder den placering som
holdet havde ved sæsonafslutningen, og holdet trækkes ud af rækken for den efterfølgende
sæson, og der skal i stedet findes en ekstra oprykker fra rækken under.
Stk. 4 Såfremt der opstår ledige pladser på grund af holdudtrækninger, udelukkelse, manglende tilmelding eller af andre årsager, beslutter Turneringsledelsen hvorledes disse ledige
pladser besættes.
§ 32
Wildcardhold
Stk. 1 Wildcardhold følger den almindelige op- og nedrykning som beskrevet i wildcard reglementet. Wildcardhold kan rykke op i VolleyLigaen, hvis klubben ikke har et hold i VolleyLigaen i den respektive række. Wildcardhold, der rykker i VolleyLigaen, overgår til at være et
”almindeligt” 1. hold. Andre hold i klubben rykker rangering så 1. holdet bliver 2. hold osv.
§ 33
Kampflytninger
Stk. 1 Kampe skal spilles på det af Turneringsledelsen fastsatte tidspunkt. Kampe kan gebyrfrit flyttes i henhold til Fælles Turneringsreglement § 26 stk. 1-8.
Stk. 2. Hjemmeholdet kan gebyrfrit ansøge om kampflytning i forbindelse med ændringer i
tidligere reserverede haltider. I dette tilfælde skal dokumentation medsendes.
Stk. 3 Flytning i henhold til stk. 1 og stk. 2 er kun gebyrfri såfremt, at den af modparten accepterede ansøgning, er turneringsleder i hænde senest 21 dage før den oprindelige og nye kampdato. Ansøgning, som er turneringsleder i hænde senere end 21 dage før oprindeligt fastsatte
kampdato og før ny kampdato, pålægges et gebyr på 1.000 kr.
Stk. 4 Kampflytninger ud over disse kan imødekommes under følgende forudsætninger:
1. Begge hold er enige om flytningen.
2. I forbindelse med flytningen betaler ansøgende klub følgende gebyrer:
▪ Når ansøgningen er Volleyball Danmarks turneringsleder i hænde senest 29 dage inden
oprindelige kampdato: 500 kr.
▪ Når ansøgningen er Volleyball Danmarks turneringsleder i hænde senere end 29 dage og
senest 15 dage inden oprindelige kampdato: 1.000 kr.
▪ Når ansøgningen er Volleyball Danmarks turneringsleder i hænde senere end 15 dage og
senest 8 dage inden oprindelige kampdato: 2.000 kr.
▪ Når ansøgningen er Volleyball Danmarks turneringsleder i hænde senere end 8 dage inden oprindelige kampdato: 3.000 kr.
Stk. 5. Proceduren for kampflytning i henhold til ovenstående beskrives her:
1. Ansøgende klub kontakter modstanderklub og aftaler forslag til nyt kamptidspunkt.
2. Ansøgende klub udfylder kampflytningsblanket eller fremsender en mail, som den sender
til modstander for godkendelse. Såfremt en klub fremsender en mail, skal denne indeholde
de oplysninger, som fremgår af kampflytningsblanketten.
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3. Modstanderklub skal inden 8 dage svare og sende kampflytningsblanket retur til ansøgende
klub og til turneringsledelsen. Såfremt modstanderklubben ikke har svaret inden 8 dage,
kontakter ansøgende klub turneringsleder, som herefter træffer en afgørelse.
4. Turneringsledelsen beslutter om kampen kan flyttes og meddeler resultatet til klubberne
senest 8 dage efter ansøgningen er modtaget.
Stk. 6 Ønske om kampflytning i henhold til stk. 4, der er turneringsleder i hænde senere end
14 dage for kampe i VolleyLigaen og 3 dage for kampe i 1. og 2. division før oprindelig
kampdato, imødekommes ikke.
Stk. 7 En flyttet kamp i forbindelse med deltagelse i Europa Cup-kampe, i kampe, som af Volleyball Danmark er ligestillet hermed, eller deltagelse på repræsentative danske hold i henhold
til Fælles Turneringsreglement § 26 kan tidligst foreslås fastlagt til afvikling 48 timer før og
efter den forriges aktivitets/kamps starttidspunkt, hvis aktiviteten/kampen er afholdt i Danmark. Er aktiviteten/kampen afviklet i udlandet, kan kampen tidligst foreslås fastlagt til afvikling 72 timer før og efter den forrige aktivitets/kamps starttidspunkt.
Stk. 8 Såfremt en kamp udsættes, skal ny dato være aftalt senest 14 dage herefter. I modsat
fald kan turneringslederen dømmes begge hold som taber – udeblevet uden afbud. Dog kan
turneringslederen nedsætte denne frist hvis den udsatte kamp var planlagt inden for de sidste 6
uger af grundspillet.
Stk. 9 Såfremt et hold har ungdomsspillere der skal deltage på et ungdomshold i et ungdomsstævne, der fremgår af rundefortrykket, eller lokal DM-kvalifikations kampe til DM, har holdet krav på at kunne flytte kampe i 1-2. division. Det samme gælder hvis ungdomsspilleren
skal deltage i beachsamling søndag den 28. marts 2021.
Stk. 10 Turneringsudvalget kan i helt særlige tilfælde vælge at flytte en kamp, såfremt de involverede klubber ikke kan opnå enighed omkring en eventuel kampflytning.
Det vil være gratis at flytte disse kampe, såfremt holdet opfylder betingelserne. Kampe i efteråret skal være aftalt senest den 15. august 2020, og kampe i foråret skal være aftalt senest 1.
december 2020. Herefter vil der blive opkrævet almindeligt kampflytningsgebyr, men modstanderen vil ikke kunne nægte at flytte kampen.
§ 34
Konsekvenser ved udeblivelser
Stk. 1 Såfremt et hold udebliver med eller uden afbud, tabes kampen (0-3), (0-75). Holdet
idømmes en bøde jf. bødeappendiks tillagt det beløb, der ved udeblivelse er sparet i rejseudgifter.
§ 35
Opløsning af hold efter tilmelding til turneringen
Stk. 1 Såfremt en klub efter starten af turneringen skriftligt meddeler, at et tilmeldt hold ikke
længere eksisterer, trækkes holdets spillede kampe ud af stillingen og de resterende kampe aflyses.
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Stk. 2 Hvis holdet har færdigspillet grundspillet, udtrækkes disse kampe dog ikke.
Stk. 3 Såfremt opløsningen sker inden første turneringskamp, vil klubben ikke indgå i udligningen af dommer- og kørselsudgifter for den aktuelle sæson.
Stk. 4 Klubben er ligeledes pligtig at betale turneringsgebyr til Volleyball Danmark.
§ 36
Konsekvenser ved opløsning / udelukkelse af hold
Stk. 1 Hold, der udelukkes fra eller trækkes ud af Danmarksturneringen, mister enhver rettighed i forhold til sin hidtidige placering og opnåede resultater. Holdet placeres i den afsluttende stilling som nummer sidst. Holdet betragtes som opløst og kan i den efterfølgende sæson ikke deltage i Danmarksturneringen. Klubbens øvrige hold kan i den efterfølgende Danmarksturnering ikke deltage i den række, eller højere rækker, hvorfra holdet er trukket eller
udelukket.
§ 37
Anvendelse af ikke-spilleberettigede spillere
Stk. 1 Hvis der på et hold deltager en spiller, der i henhold til Fælles Turneringsreglement
ikke er spilleberettiget, straffes holdet, som angivet i Fælles Turneringsreglement.
Stk. 2 Hvis der på et hold deltager en spiller, der i henhold til Volleyball Danmarks øvrige
reglementer ikke er spilleberettiget, herunder spillere, der har karantæne fra det pågældende
hold, straffes holdet, som angivet i Fælles Turneringsreglement.
§ 38
Bøder
Stk. 1 Ved overtrædelse af reglementer, hvor der idømmes bøder, vil disse blive fastsat i henhold til gældende bødestørrelser, jfr. Appendiks.
Stk. 2 Anke over idømmelse og fastsættelse af bøder skal sendes pr. mail til Turneringsledelsen (turnering@volleyball.dk), og skal være indsendt senest 8 dage efter modtagelsen af bødeforlægget. En evt. anke over idømt bøde har ikke opsættende virkning for indbetalingen af
bødekravet.
Stk. 3 Idømte bøder skal være indbetalt senest 14 dage efter påkrav. Er dette ikke sket, pålægges et opkrævningsgebyr og en ny frist for indbetaling fastsættes. Ved overskridelse af den
nye tidsfrist idømmes et ekstra gebyr. Samtidig videresendes sagen til Volleyball Danmarks
Forretningsudvalg for videre behandling.
§ 39
Stk. 1 Såfremt et hold i turneringen gentagende gange, og på trods af påtale, udviser en
adfærd, der skønnes uforenelig med almindelige sportslig opførsel, og som ikke er i tråd med
volleyballsportens ide, kan Turneringudvalget indstille til Bestyrelsen, at holdet udelukkes fra
resten af turneringen og dømmes til nedrykning ved sæsonafslutning.
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§ 40
Særlige forhold
Stk. 1 Såfremt særlige forhold gør sig gældende, kan Turneringsudvalget dispensere fra ovenstående regler.

Krav til 1. division
§ 41
Stk. 1 Kampe i 1. division skal afvikles med 3-boldsystem

Krav til VolleyLigaen
§ 42
Dispensationer
Stk. 1 Dispensationer for krav til VolleyLigaen skal fremsendes pr. mail til Turneringslederen
– turnering@volleyball.dk – Bemærk at dispensationer udløber pr. 3
uli 2020. Som udgangspunkt kan der kun dispenseres for krav til VolleyLigaen, som er beskrevet i Hal-, baneog rekvisitreglementet. Dispensation kan kun gives, hvis klubben kan præsentere en tidsplan,
der peger mod en løsning af problemet inden for en nærmere fastsat tidsramme.
§ 43
Krav til deltagende hold/klubber i VolleyLigaen
Stk. 1 For at være spilleberettiget for et hold i VolleyLigaen efter 1. januar må spilleren ikke
have repræsenteret en anden klub såvel dansk som udenlandsk i en officiel turneringskamp
efter 22. december 2020 i turneringsåret.
Stk. 2 Alle klubskifter i VolleyLigaen skal være foretaget senest 22. december 2020. Den
modtagne klub indsender kopi af klubskifteblanketten, der skal være turneringsledelsen i
hænde senest den 22. december 2020.
Stk. 3 Spillere, der ikke har spillet turneringskampe i indeværende sæson og som ønsker at
deltage på et ligahold, skal have løst personligt divisionslicens og være oprettet på holdets roster senest den 22. december 2020.
Stk. 4 Spillere, der ikke har løst personligt divisionslicens og som ikke er oprettet på et holds
roster senest den 22. december 2020, kan blive oprettet på holdets roster efter den 22. december 2020, såfremt spilleren har spillet turneringskampe for et andet hold i samme klub i perioden 15. september - 22. december 2020, dog forudsat at spilleren ikke har foretaget et klubskifte i indeværende sæson. For at være spilleberettiget skal spilleren have løst personlig divisionslicens og være oprettet på holdets roster jævnfør reglerne herfor.
Stk. 5 VolleyLiga-klubberne skal være repræsenteret ved Volleyball Danmarks VolleyLigaklubmøder.
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§ 44
Spilledragt
Stk. 1 Spillernes påklædning skal opfylde de til enhver tid gældende bestemmelser i de Officielle Volleyballregler. Følgende skal bemærkes:
▪ Alle hold skal have to sæt spilletøj i farvekontrast. Hjemmeholdet spiller i en fast hjemmebanedragt, hvor farvekombinationen fremgår af holdpræsentationen på resultater.volleyball.dk. Såfremt de to holds trøjefarver er ens eller tilnærmelsesvis ens, skal udeholdet
skifte trøjer.
▪ Spilledragten skal være fuldstændig ens. Ens spilletrøje, ens shorts og ens strømper.
Numre, som må anvendes: 1-99, dog kan brystnummeret reduceres til 10 cm. Følgende
skal bemærkes:
 Liberoer skal bære en trøje i en anden farve end de øvrige spillere. Trøjen skal herudover opfylde de Officielle Volleyball reglers krav. Også med hensyn til trøjenumre.
 Spillerens ”efternavn” skal være påført spilletrøjen. I særlige tilfælde kan turneringsstyregruppen godkende ”et alment kendt øgenavn”.
 Alle spilletrøjer skal have påsat logo for VolleyLigaen, jfr. anvisninger.
 Diverse accessories, varmebind osv., må ikke dække spilledragten, dog undtaget ankelbeskyttere. Disse hjælpemidler anbefales at være i neutrale farver.
 Evt. træningsdragt skal være ens for alle spillere.
Coachteam
Coachteamet indbefatter alle personer, der er påført holdsedlen under rubrikken ’Funktion’.
Alle i 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.
§ 45
Krav til hallen – se hal-, bane- og rekvisitreglementet
§ 46
Arrangørklubbens forpligtelser og ansvarsområder
1. Hjemmeklubben påsætter ud fra de gældende regler officials til kampene til at varetage
den pågældende opgave. Alle officials møder til tiden.
2. Alle 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.
3. Hjemmeklubben skal stille med 2 sekretærer. De skal være til stede ved sekretærbordet fra
senest 30 minutter før det fastsatte kamptidspunkt.
4. Hjemmeklubben skal stille med minimum 3 boldlangere. De skal møde senest 30 minutter
før, således at instruktionen kan ske inden lodtrækningen. Er boldlangerne kompetente,
kan kampen afvikles med alene to personer.
5. Senest 45 minutter før det fastsatte kamptidspunkt skal hjemmeklubben sørge for, at bane
og yderligere rekvisitter er opstillet og til stede i overensstemmelse med kravene i Hal-,
bane- og rekvisitreglement.
6. Hjemmeklubben skal stille med minimum 20 bolde, heraf 4 kampbolde.
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7. Umiddelbart og senest en halv time efter kampens afslutning skal resultatet af kampen
indtastes via Volleyball Danmarks online resultatformidling, mobil.volleyball.dk.
8. Hjemmeklubben skal sørge for at spillepladsen før og under kampen er præsentabel. Klubben skal stille minimum én person til at aftørre banen.
9. Hjemmeklubben skal løse alle praktiske opgaver i forbindelse med arrangementet samt
sørge for god ro og orden under hele arrangementet.
10. Hjemmeklubben skal sikre, at 1.dommerens standplads er vandret og i den korrekte højde.
11. Hjemmeklubben skal stille med en speaker, der i forbindelse med kampen har til opgave
på en fair måde:
a. At præsentere de to holds spillere under smashopvarmningen.
b. At præsentere de to holds anførere og trænere samt kampens dommere umiddelbart før
kampstart (ved line up).
c. At speakeren under kampen løbende informerer publikum om spillet.
12. Hjemmeklubben henstilles til at spille musik under Ligakampene. Volleyball Danmark har
og betaler for en kollektiv aftale med Koda. Musikken skal være tilskuere venlig og det
skal være muligt for tilskuerne at snakke sammen under kampen.
13. Der skal laves online mediestatistik i alle kampe. Klubber kan få dispensation under forudsætning at klubbens nye scout er under et uddannelsesforløb, der er aftalt med turneringslederen. Volleyball Danmark servicerer udelukkende DataVolley.
14. Alle kampe skal optages på video, som senest 48 timer efter kampens afslutning skal uploades i VideoSharing. Udeklubben er ansvarlig for optagelse af en backup video, som uploades såfremt der er problemer med hjemmeklubbens video.
15. Antal officials:
a. Stævneansvarlig: 1 person.
b. Sekretærer (E-score + Tavle): 2 personer.
c. Data Volley statistik: 1-2 personer.
d. Speaker: 1 person.
e. Boldlangere: 2-3 personer.
f. Quickmopper
g. Velkomst/Entré: 1 person.
§ 47
Tilskuere, entre og sæsonkort
1. Klubberne kan opkræve entré, anbefalede minimumspriser: Én kamp: 40 kr. To kampe: 60
kr., unge under 18 år halv pris eller gratis.
2. Fribilletter til klubmedlemmer samt sponserede billetter kan uddeles af klubberne efter
eget behov.
3. Adgangskort. Der skal gives gratis adgang til personer, der fremviser Volleyball Danmarks adgangskort efter anvisninger på adgangskortet.
4. Klubberne skal kunne dokumentere en aktiv indsats for at skaffe tilskuere mod målrettede
grupper f.eks. f.eks. efterskoler og gamle medlemmer/volleyballspillere.
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§ 48
Medier
Stk. 1 Klubberne skal have en kontinuerlig og fast mediestrategi overfor lokale aviser mv.
Denne skal klubberne dokumentere ved sæsonafslutningen ved indsendelse af en ”scrapbog”
enten med udklip eller link til artikler mv.
§ 49
Bøder i VolleyLigaen
Stk. 1 Bøder pålægges i overensstemmelse med de til enhver tid gældende propositioner, Fællesreglementer og appendix om bødestørrelser for Danmarksturneringen og Pokalturneringen.
Der kan ankes over pålagte bøder efter de til enhver tid gældende regler i propositionerne.
Bøder, der er relateret til misligholdelse af arrangørforpligtigelse i VolleyLigaen, indsættes i
en pulje. Efter sæsonafslutningen fordeles puljen tilbage til de klubber, der har overholdt deres arrangørforpligtelser.
§ 50
TV-, Streamnings- og reklamerettigheder
1. TV- og Streamnings-rettighederne tilhører Volleyball Danmark i henhold til indgåede aftaler og forbundets love. Alle andre rettigheder omkring VolleyLigaen tilhører ligeledes
Volleyball Danmark.
2. VolleyLigaen og Volleyball Danmark har krav på følgende reklamepladser:
▪ Mindre Sponsor / logoplads på spilletøjet, gælder alle kampe.
▪ To Liga-bander i standardmål (Ligasponsor).
▪ Logo i klubbernes kampprogram, såfremt det laves.
▪ VolleyLiga Logo på spiller og officials-trøjer.
Alle materialer i henhold til ovenstående udarbejdes og betales af klubberne. Påsyning og opstilling varetages af klubberne.
§ 51
TV-kampe
1. Alle klubber skal have en TV-ansvarlig.
2. Hvis Volleyball Danmark indgår aftale med ekstern medieudbyder om livetransmission af
en kamp i VolleyLigaen, så udarbejder Volleyball Danmarks TV-ansvarlige retningslinjer
for de involverede klubber.
3. Alle kampe til Volley TV afvikles af Volleyball Danmark i samarbejde med de involverede klubber. Det er arrangørklubbens pligt at være Volleyball Danmarks TV-ansvarlige
behjælpelig med startopstillinger, kampprogram og sørge for at proceduren for kampe til
Volley TV opfyldes.
4. Hjemmeklubben skal sørge for at Volleyball Danmarks TV-ansvarlige har adgang til hallen 3,5 time før kampstart. Det er også hjemmeklubbens ansvar at sørge to platforme til
kameraerne. Det drejer sig om en platform midt for banen samt high end-vinkel. Disse
platforme skal stå klar 3,5 time før kampstart. Arrangørklubben stiller kameramand til rådighed, som skal være klar til briefing 1,5 time før kampstart.
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5. Det anbefales, at banen indrammes med ensartede reklamebander og evt. ikke benyttede
tilskuerafsnit draperes. Udgifter til transmitterede, som i forvejen ikke dækkes af medieudbyder eller Volleyball Danmark, skal betales af hjemmeklubben. Eks. TV-gulv, hvis der
ikke er en indfarvet bane. Såfremt en klub misligholder aftalerne i forbindelse med transmitterede kampe, kan Turneringsudvalget pålægge arrangørklubben en bøde, som fastsættes individuelt ift. forseelsen.
Udgifter til transmitterede, som i forvejen ikke dækkes af medieudbyder eller Volleyball Danmark, skal betales af hjemmeklubben. Eks. TV-gulv, hvis der ikke er en indfarvet bane. Såfremt en klub misligholder aftalerne i forbindelse med transmitterede kampe, kan Turneringsudvalget pålægge arrangørklubben en bøde, som fastsættes individuelt ift. forseelsen.
Vedtaget af Volleyball Danmarks Forretningsudvalg 9. september 2020.
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Procedure for certificering af hold til VolleyLigaen
Nye hold der ønsker at indgå i certificeringsprocessen, skal senest den 15. oktober have meddelt dette skriftligt til turneringslederen på mail turnering@volleyball.dk
Dette er beskrevet i propositioner til Danmarksturneringen §30.
” Hold der spiller i VolleyLigaen udpeges på baggrund af en certificering foretaget af VolleyLiga Udvalget - dvs. at der ikke er nogen direkte op- og nedrykning mellem VolleyLigaen og
1. division. Certificering af nye hold til VolleyLigaen påbegyndes i september. Klubberne vurderes bl.a. på sportsligt niveau, træningsmiljø, organisation omkring holdet / klubben, økonomi, hal, arrangementer, events og eventuelt kvalifikationskampe”.
Ambitionsplan
Alle klubber, der ønsker at spille i VolleyLigaen i sæsonen 2021-22, skal indsende en ambitionsplan. For eventuelt nye hold i VolleyLigaen skal ambitionsplanen være Volleyball Danmark i hænde senest den 3. januar 2021, mens den for eksisterende hold i VolleyLigaen skal
være Volleyball Danmark i hænde senest den 15. februar 2021.
• Holdet forventes at have sportsligt niveau til at spille i VolleyLigaen 2021-22. Dette
vurderes af VolleyLiga Udvalget ud fra præstationer i indeværende sæson samt holdets
ambitionsplan
• Klubben fremlægger en resursemæssig plan, der sandsynliggør, at klubben kan overholde sine forpligtigelser ved at spille i VolleyLigaen
Spillested
• Hallen skal som udgangspunkt opfylde kravene i ”Hal, bane og rekvisitreglementet”.
Volleyball Danmark foretager en opmåling af hallen og informerer om, hvad der evt.
skal til for at der kan spilles VolleyLigaen
Nye hold i VolleyLigaen
Ud over ambitionsplan og en opmåling af spillestedet kan klubberne øve sig i at blive VolleyLigahold. Dette kan bl.a. ske ved at afprøve et eller flere af følgende tiltag:
• Kampafvikling efter Ligaprotokol, afvikle events kampe og evt. bander omkring banen
• Fuld holdpræsentation i Web Competition Manager
• Mediestatistisk og Videosharing er tilgængeligt i 1. division. Klubben kan øve sig i
sæsonen inden en eventuel certificering, ved at lave mediestatistisk og lægge klubbens
kampe på videosharing ift. retningslinjer
• Kontinuerligt pressearbejde
Disse punkter er ikke et must, men det skal sandsynliggøres, at klubben kan klare opgaverne
fra en evt. sæsonstart i VolleyLigaen.
VolleyLiga Udvalget vil give en første tilbagemelding på en certificeringsansøgning senest 1.
februar 2021. Denne tilbagemelding vil indeholde retningslinjer for det videre forløb i retning
mod en endelig afklaring.
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Eksisterende hold i VolleyLigaen
Generelt er administrationen opmærksom på de praktiske forhold, der knytter sig til afviklingen af VolleyLigakampe. F.eks. mediestatistisk, video mv. og der følges jævnligt op på klubberne, så disse forhold er i orden. Hvis der er hold, som har udfordringer, enten på den tekniske del eller på det sportslige niveau, indgås der en dialog mellem VolleyLiga Udvalget og
klubben omkring fremtidige forhold og status.
Det forventes, at VolleyLiga Udvalget senest 1. april 2021 vil have en afklaring på hvilke
hold der forsætter i VolleyLigahold VolleyLigaen.
Antal hold i VolleyLigaen
VolleyLiga Udvalget vurderer, at VolleyLigaen indtil videre maksimalt bør rumme 12 hold
pr. køn under forudsætning af, at holdene kan certificeres jf. disse retningslinjer.
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Afslutning af Danmarksturneringen før tid grundet pandemi eller andre lignende force
majeure forhold

VolleyLigaen
Under halvdelen af de planlagte grundspilskampe er spillet
Turneringen annulleres.
Ingen op- og nedrykkere.
Der kåres ingen DM-vinder og uddeles ingen pokaler eller medaljer.
Pladser i Europacup, NEVZA Club Championships mv. sker i relation til placering i foregående års turnering.
Ved opgørelse af antal kampe, kigges der på det samlede antal grundspilskampe i alt for
begge køn, såfremt begge køns turneringer afsluttes før tid.
Fra og med halvdelen af de planlagte grundspilskampe og inden grundspillet er spillet
færdigt
På baggrund af de facto spillede kampe udregnes det gennemsnitlige antal vundne kampe,
gennemsnits kamppoint og gennemsnits sæt og boldscore.
Herefter rangeres holdene i rækken.
Der kåres en mester og uddeles medaljer, op- og nedrykning sker i forhold certificering til
VolleyLigaen.
Pladser i Europacup, NEVZA Club Championships mv. sker på baggrund af den beregnede
rangering.
Grundspillet er gennemført, men slutspillet ej påbegyndt
Stillingen fastfryses.
Der kåres en mester og uddeles medaljer, op- og nedrykning sker i forhold certificering til
VolleyLigaen.
Pladser i Europacup, NEVZA Club Championships mv. sker på baggrund af stillingen.
Slutspillet og kvalifikationsspillet er påbegyndt, men ikke afsluttet
Kvartfinaler:
Hvis første kvartfinalekamp er spillet, kåres vinderen af kvartfinalen efter kampens resultat.
Hvis to kvartfinalekampe er spillet, og begge hold har vundet en kamp hver, findes vinderen
af kvartfinalekampene efter følgende kriterier i prioriteret rækkefølge: flest kamppoint, bedst
sætscorer, bedste boldscorer og bedst placerede hold i grundspillet.
Hvis nogle kvartfinaler er påbegyndt, mens en eller flere andre kvartfinaler ikke er påbegyndt,
kåres det bedst placerede hold i grundspillet som vinder af de kvartfinalekampe hvor første
kamp ikke er spillet.
Som mester kåres det bedst placerede hold i grundspillet af de fire kvartfinalevindere, mens
det næstbedst placerede hold i grundspillet af kvartfinalevinderne får tildelt sølvmedaljer. Det
tredjebedst placerede hold i grundspillet af kvartfinalevinderne får tildelt bronzemedaljer. 4.
pladsen tildeles den fjerdebedst placerede hold i grundspillet af kvartfinalevinderne.
Semifinaler:
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Hvis første semifinale er spillet, kåres vinderne af semifinalerne efter kampens resultat. Som
mester kåres det bedst placerede hold i grundspillet af de to semifinalevindere, mens det næstbedst placerede hold får tildelt sølvmedaljer. Det bedst placerede hold i grundspillet af de to
tabende hold, får tildelt bronzemedaljer.
Hvis to eller flere semifinaler er spillet, og forløbet ikke afgjort, rangeres holdene indbyrdes
efter de kampe som er spillet. Ved lighed i vundne kampe er det følgende kriterier i prioriteret
rækkefølge: flest kamppoint, bedst sætscorer, bedste boldscorer og bedst placerede hold i
grundspillet.
Hvis to holds semifinalekamp er spillet, og de to øvrige holds semifinalekamp ikke er påbegyndt, kåres det bedst placerede hold i grundspillet som vinder af den semifinale hvor første
kamp ikke er spillet.
Som mester kåres det bedst placerede hold i grundspillet af de to semifinalevindere, mens det
næstbedst placerede hold får tildelt sølvmedaljer. Det bedst placerede hold i grundspillet af de
to tabende hold, får tildelt bronzemedaljer.
Finaler:
Hvis første finalekamp er spillet, kåres vinderen af finalen efter kampens resultat.
Hvis to eller flere finalekampe er spillet, og forløbet ikke afgjort, rangeres holdene indbyrdes
efter de kampe som er spillet. Ved lighed i vundne kampe er det følgende kriterier i prioriteret
rækkefølge: flest kamppoint, bedst sætscorer, bedste boldscorer og bedst placerede hold i
grundspillet.
Hvis der ikke afvikles nogle finalekampe efter semifinalerne er gennemført, så kåres det af finaleholdene der havde den højeste placering i grundspillet til mester.
Kvalifikationsspillet
Såfremt kvalifikationsspillet ikke færdigspilles, rangeres holdene i kvalifikationsspillet efter
deres indbyrdes placering i grundspillet.
Seedning i Landspokalturneringen
Såfremt Danmarksturneringen ikke spilles færdigt, vil pladsen som seedet 4 i Landspokalturneringen tilfalde det hold som rangeres som nr. 4 i VolleyLigaen.
Kåring af årets hold
Årets hold kåres, hvis der som minimum er spillet to semifinalekampe.
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1-2. division
For 1. og 2. division gælder der, at begge divisioner vil blive afgjort af samme kriterie nedenfor, således at der vil være samme beslutning for både 1. og 2. division.
Ved opgørelse af antal spillede kampe ses der på det samlede antal kampe i både 1. og 2. division og for begge køn, såfremt begge køns turneringer afsluttes før tid.
Under halvdelen af de planlagte grundspilskampe er spillet – kriteriet skal være opfyldt
for
Turneringen annulleres.
Ingen op- og nedrykkere.
Der kåres ingen vindere og der uddeles ikke medaljer til rækkevinderne.
Fra og med halvdelen af de planlagte grundspilskampe og inden grundspillet er spillet
færdigt
På baggrund af de facto spillede kampe udregnes det gennemsnitlige antal vundne kampe,
gennemsnits kamppoint og gennemsnits sæt og boldscore.
Holdene rangeres i rækken. Der kåres ingen vindere og der uddeles ikke medaljer til rækkevinderne.
Herefter findes direkte op- og nedrykkere.
Kvalifikationskampen mellem 1-2. division samt mellem 2. division-danmarksserien annulleres.
Nr. 9 i 1. division herre vest rykker ned i 2. division.
De to vindere af 2. division herrer vest pulje A og B rykker op i 1. division. I øvrige rækker
forbliver holdene i de rækker som de spillede i, i indeværende sæson.
Grundspillet er gennemført, men slutspillet ej påbegyndt
Stillingen fastfryses og op- og nedrykkere findes.
Der kåres rækkevindere og uddeles medaljer.
Kvalifikationskampen mellem 1-2. division samt mellem 2. division-danmarksserien annulleres.
Nr. 9 i 1. division herre vest rykker ned i 2. division.
De to vindere af 2. division herrer vest pulje A og B rykker op i 1. division. I øvrige rækker
forbliver holdene i de rækker som de spillede i, i indeværende sæson.
Kvalifikationsspillet er påbegyndt, men ikke afsluttet
Holdene rangeres indbyrdes efter de kampe der er spillet.

Volleyball Danmarks bestyrelse kan efter indstilling fra Turneringsudvalget, i helt særlige tilfælde, træffe en beslutning som ikke følger enkelte af ovenstående beskrivelser.
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