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§1
Stk. 1. Dette reglement beskriver hvordan hold kvalificerer sig til Danmarksmesterskabet for U20
hold, samt regler for kvalifikationsstævnerne.
Stk. 2. Reglementet fortolkes af Volleyball Danmarks Ungdomsudviklingsudvalg.
Turneringsledelsen
Volleyball Danmark Turnering
v/ Sara Lilja Jensen
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf.: 6160 1282
E-mail: turnering@volleyball.dk
§2
Stk. 1. Turneringsperiode for U20 DM-kvalifikation er medio september til medio april.
Stk. 2. Følgende stævner indgår i U20 kvalifikationsturneringen:
25-26. september 2021. Ikast Cup arr. Ikast KFUM
13-14. november 2021. Molten Cup arr. VK Vestsjælland
5-6. februar 2022. Elitetræf arr. SKF KFUM
5-6. marts 2022. DHV Master arr. DHV Odense
Stk. 3. Indbydelse og tilmelding. Medio august udsendes en "åben" indbydelse til samtlige
klubber til deltagelse i U20 DM-Kvalifikation. Regler for tilmeldingen fremgår af indbydelsen.
§3
Stk. 1. DM-Kvalifikationsturneringen spilles over 4 stævner. En klub skal have stillet med
hold ved mindst 2 kvalifikationsstævner for at kunne kvalificere sig til Danmarksmesterskabet
U20.
Stk. 2. Arrangørklubben bestemmer antallet af deltagende hold i henholdsvis DU20 og HU20
rækken. Dog skal som minimum alle hold, der er tilmeldt U20 DM-Kvalifikation og er rettidig tilmeldt, optages i stævnet.
§4
Lokal stævne ledelse / Arrangørklub
Stk. 1. Arrangørklubber er ansvarlig for det administrative turneringsarbejde, herunder udarbejdelse af stævneplan / kampprogram og resultatoversigter. Volleyball Danmark indplacerer
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de tilmeldte hold i puljer og sender afviklingsmodeller til klubberne, der udarbejder kampprogrammet.
Stk. 2. Arrangørklubben er ansvarlig for stævnets økonomi.
Stk. 3. Arrangørklubben har pligt til at opfylde kravene i nærværende reglement.
Stk. 4. Arrangørklubben skal indsende resultatoversigt og holdsedler til Volleyball Danmarks
sekretariat umiddelbart efter stævnets afslutning.
Stk. 5. Pointgivning.
Kampe bedst á 3 sæt
Kampresultat
2–0
2–1
Kampe bedst af 5 sæt
Kampresultat
3–0
3–1
3–2

Point Vinderhold
2
2

Point Taberhold
0
0

Point Vinderhold
3
3
2

Point Taberhold
0
0
1

Stk. 6. 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.
Stk. 7. I alle kampe benyttes Volleyball Danmarks kredskampskema.
Stk. 8. Såfremt der ikke er minimum 3 meter frizone bag ved baglinjen, skal der markeres en
springservelinje, så der er 3 meter til at udføre springserven i. Springservelinjerne skal være
placeret symmetrisk i forhold til nettet.
Stk. 9 Arrangørklubben stiller kampbolde til rådighed ved benyttelse af et af disse mærker:
• Mikasa V200W
• Mikasa MVA200
• Molten V5M5000
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Protestkomité
Stk. 10 I forbindelse med afvikling af et kvalifikationsstævne nedsætter arrangørklubben en protestkomite, der består af en formand samt to klubrepræsentanter (de to klubrepræsentanter må
ikke være fra arrangørklubben). Formanden skal være til stede under arrangementet.
Skønnes en af de nævnte parter at være inhabil i en sag, kan vedkommende ikke medvirke i sagsbehandling og afgørelse. I sådanne tilfælde erstatter protestkomiteen den/de inhabile medlemmer
med det nødvendige antal uvildige medlemmer.

§5
Kvalifikation til Danmarksmesterskabet for U20 hold.
Stk. 1. Vinderne af de fire kvalifikationsstævner kvalificerer sig direkte til Danmarksmesterskabet U20 såfremt de har stillet op til minimum 2 kvalifikationsstævner.
Skt. 2. Der kan maksimalt deltage 10 hold i Danmarksmesterskabet U20 for hhv. damer og
herrer.
Direkte deltagere er:
▪ Arrangørklubben
▪ Vinderne fra de fire kvalifikationsstævner, der har deltaget i minimum 2 af kvalifikationsstævnerne.
▪ De resterende hold findes fra U20-ranglisten.
Hvis to hold har samme antal ranglistepoint så vil det hold, der har deltaget i færrest kvalifikationsturneringer blive rangeret øverst. Har begge hold spillet lige mange kvalifikationsturneringer rangeres det hold øverst, som blev bedst placeret i den sidste kvalifikationsturnering,
hvor begge holdene deltog.
Stk. 3. Der tildeles følgende U20-ranglistepoint ved de fire kvalifikationsstævner.
Nr. 1. 20 point, nr. 2. 17 point, nr. 3. 15 point, nr. 4. 14 point, nr. 5. 13 point osv.
Udenlandske hold, eventuelle 2. hold og klubber der ikke er tilmeldt U20 DM-kvalifikation
tælles ikke med i rangeringen af holdene.
§6
Deltagende hold/klubber
Stk. 1. En klub kan deltage med flere hold i samme rækker, ligesom udenlandske kan deltage.
Stk. 2. Spillere i U20 alderen (2002-2004) må deltage, der er generel dispensation til U17 spillere (2005-2006). Holdene skal bestå af minimum 75% spillere i aldersgrupperne U20 og
U17.
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Stk. 3.Spilledragten skal opfylde følgende krav:
▪ Spilletrøjen skal være ens for hver spiller. 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.
Stk. 4. Holdene medbringer selv bolde til opvarmning.
Stk. 5. Holdseddel skal medbringes til alle kampe.
Officials/Dommere
Stk. 6 Den klub, der er påsat som dommer, påsætter selv såvel 1.- som 2. dommer. Begge
dommere (evt. minimum 1. dommer) skal være i besiddelse af minimum et gyldigt Basisdommer.
§7
Økonomi
Stk. 1. Deltagergebyret fastsættes af den arrangerende klub.
Stk. 2. Der foretages ikke økonomisk udligning mellem holdene ved kvalifikationsstævnerne.

Vedtaget af Volleyball Danmarks Ungdomsudviklingsudvalg 28. maj 2021.
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