Sæson 2015-16

DM kvalifikation – vest for Storebælt

U14, U16 og U18

Reglement for DM kvalifikation i ungdom
Fyns Volleyball Kreds, Midtjysk Volleyball, Nordjysk Volleyball Kreds og Volleyball Syddanmark afholder i
fællesskab DM kvalifikation for U14, U16 og U18 hold. Slutstillingen i turneringen vil afgøre kvalifikationen til DM.
Hensigten med en fælles DM kvalifikation er at give de deltagende klubber den mest optimale stævneform, hvor
mængden af deltagende hold vil sikre en stævneform med højere kvalitet.
1. Reglementet
Reglementet gælder for ungdoms U14, U16 og U18 volleyball hold i alle nævnte kredse.
2. Tilmelding
Det vil være Midtjysk Volleyball, som administrerer turneringen med Jørgen Donslund som ansvarlig.
Tilmelding foregår via www.volleyball.dk under ungdom, og tilmeldingsfristen er sidste mandag før stævnet.
Et hold kan godt nøjes med at deltage i det ene stævne, hvis holdet er forhindret i at deltage ved det andet
stævne. En klub kan kun tilmelde ét hold i hver række. Ved kun 2 tilmeldte hold, kan stævneledelsen dog
acceptere, at to hold fra samme klub deltager i samme række.
Der kan tilmeldes hold i følgende rækker: Herre-ungdom: HU14, HU16 og HU18
Dame-ungdom: DU14, DU16 og DU18.
Betaling: Opkræves af klubbens egen kreds. Prisen kan variere afhængigt af, hvordan kredsenes øvrige
stævneaktivitet er. Det vil typisk være skrevet ind i kredsenes egne reglementer for ungdomsstævner.
Datoerne for stævnerne er:
Række
Dato
U14 – 1. stævne
Søndag d. 31. januar 2016
U14 – 2. stævne
Søndag d. 13. marts 2016
U16 – 1. stævne
Lørdag d. 30. januar 2016
U16 – 2. stævne
Lørdag d. 12. marts 2016
U18 – 1. stævne
Lørdag d. 13. marts 2016
U18 – 2. stævne
Lørdag d. 9. april 2016

Sted
Midtjylland
Syddanmark
Midtjylland
Fyn
Syddanmark
Midtjylland

Turneringsplaner og spillesteder vil blive offentliggjort på www.volleyball.dk under ungdom.
3. DM kvalifikation.
Ved den fælles DM kvalifikationsturnering giver følgende placeringer adgang til DM for ungdomshold.
DU14(10 hold) d. 9.-10. april 2016
4 pladser + evt. arr. plads + mulighed for wildcard

HU14(8 hold) d. 9.-10. april 2016
3 pladser + evt. arr. plads + mulighed for wildcard

DU16(10 hold) d. 2.-3. april 2016
4 pladser + evt. arr. plads + mulighed for wildcard

HU16(10 hold) d. 2.-3. april 2016
4 pladser + evt. arr. plads + mulighed for wildcard

DU18(10 hold) d. 7.-8. maj 2016
4 pladser + evt. arr. plads + mulighed for wildcard

HU18(10 hold) d. 7.-8. maj 2016
4 pladser + evt. arr. plads + mulighed for wildcard
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Lige efter DM kvalifikationen er afviklet, har klubberne mulighed for at søges om wildcard til et hold, som via
kvalifikationsturneringen ikke opnåede kvalifikation til DM. En motiveret ansøgning sendes til
turnering@volleyball.dk indenfor nedenstående frister og behandles jf. DM reglementet for ungdomshold:




U14: Fredag d. 21. marts 2016
U16: Fredag d. 21. marts 2016
U18: Fredag d. 18. april 2016

4. Aldersgrænser
Turneringen er åben for alle U14-, U16-, og U18-spillere, der er medlem af en klub under DVBF.
U18: Født 1998-1999
U16: Født 2000-2001
U14: Født 2002-2003
 Holdet tilmeldes i den aldersklasse, som den/de ældste spiller på holdet har.
 Spillerne må være født i de respektive aldersgrupper eller yngre. Der gives ikke dispensation for alder; en
U16 spiller kan eksempelvis ikke deltage på et U14 hold.


Såfremt en U14 spiller skal spille for et U18 hold, eller en Kidsvolley spiller for et U16 hold, skal der være
indhentet en godkendelse jf. reglen om dispensation for aldersgrænse i DVBF´s fælles
turneringsreglement. Blanketten kan hentes her.

5. Øvrige forhold
Et hold, der deltager i turnering, skal opfylde de almindelige regler for at stille et lovligt hold
 Der skal være 6 spillere på banen
 Kun i U14 rækken må piger deltage på drengehold
 Det er ikke tilladt spillere at deltage på mere end ét hold på samme dag
6. Spilleberettigelse
For at være spilleberettiget ved Danmarksmesterskaberne for ungdomshold skal enhver spiller følge de
bestemmelser, der er gældende i DVBF´s DM reglement for ungdomshold.
7. Holdfællesskaber
To eller flere klubber kan (jf. DVBF’s reglement) stille fælles ungdomshold. Et fælles hold kan kvalificere sig og
deltage i DM på lige vilkår som almindelige klubhold. Holdfællesskaber skal dog, for at have ret til at deltage i DM,
godkendes af BUSG-gruppen i DVBF senest d. 31. december 2015.
Se også DVBF’s reglement for holdfællesskaber.
8. Licens
Alle spillere, som deltager på et ungdomshold, skal have indløst og betalt personlig licens for at kunne deltage i
turneringen. Dette kan gøres her. En kamp kan ikke tabes som følge af en manglende personlig licens, men holdet
tildeles en bøde jf. reglementet for personlig licens.
9. Afbud, bøder og protest
Seneste lovlige afbud til et stævne er sidste mandag før stævnet kl. 23.59. Ved afbud efter denne frist tildeles
holdet en bøde på 500 kr. Ved udeblivelse fra et stævne tildeles holdet en bøde på 1.000 kr.
Eventuelle protester vil blive behandlet af et udvalg bestående af en af DVBF udpeget repræsentant fra hver af de
deltagende kredse.
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10. Spilleregler
Der tages udgangspunkt i de af DVBF udgivne internationale spilleregler i nyeste udgave. Hvis der kun deltager 3
hold, spilles der bedst á 5 sæt (dog ikke i U14 rækken). Når en række har flere end 3 hold, spilles der bedst á 3
sæt. 1. og 2. sæt spilles til 25 og evt. afgørende sæt til 15. Der skal dog altid vindes med mindst to overskydende
point.
Placering i pulje afgøres efter:
1. antal sejre,
2. sæt-difference
3. bold-difference
4. indbyrdes kamp
Der spilles med en kampbold, der er godkendt af DVBF, og spillepladsens øvrige rekvisitter bør ligeledes være
godkendte.
11. Nethøjde
HU18: 2,35 m
DU18: 2,24 m

HU16: 2,24 m
DU16: 2,15 m

HU14: 2,10
DU14: 2,05

12. Påklædning
Alle hold spiller efter de dertil hørende regler for påklædning jf. de gældende spilleregler for volleyball.
13. Dommere og sekretærer
Holdene dømmer hinanden. Alle bør få en dommeruddannelse, så de kan hjælpe med den funktion. Det henstilles
til, at unge dommeres trænere eller ledere vejleder og hjælper den evt. usikre dommer under kampen, både for
de deltagende holds skyld, men også for ikke at fratage ungdomsspilleren lysten til at dømme. Holdene er
ligeledes sekretærer for hinandens kampe, og den siddende sekretær har ansvaret for at bringe kampskema til
stævneledelsen, så snart kampen er færdigspillet.
14. Seedning til stævnerne
Op til det 1. stævne laves der en seedning af holdene ude i kredsene, som sendes til arrangøren senest 14 dage
før 1. stævne, således der så vidt som muligt kan laves en sportslig fair lodtrækning til puljerne ved 1. stævne.
Efter 1. stævne er det holdenes placering derfra, der afgør seedningen til 2. stævne.
Et hold uden placering fra 1. stævne seedes lavest til 2. stævne.
15. Tildeling af ranglistepoint til de enkelte stævner
Alle hold, der deltager i turneringen, optjener point til DM kvalifikationen. Pointene fordeles efter hvert stævne
og efter følgende regler:
 En klub/hold kan optjene ranglistepoint ved begge stævner.
 Det er det akkumulerede antal ranglistepoint opnået ved begge stævner, der tæller med i stillingen.
 Hvis to hold har samme antal ranglistepoint ved afslutningen af turneringen, vil det være holdet med den
bedste placering ved sidste stævne, som bliver bedst placeret i stillingen.
 Hvis en række aflyses pga. eksempelvis manglende tilslutning, gives der ikke ranglistepoint til de
tilmeldte hold. Dog kan holdene få tilbudt at være med i en ældre række, og så vil holdene få
ranglistepoint efter deres indbyrdes placering i rækken. Disse point beregnes med i den akkumulerede
stilling i egen række.
Det laveste placerede hold vil altid få 1 point, mens vinderen af en række vil få 2 ranglistepoint mere end nummer
2 i rækken. Herunder er et eksempel med 7 hold i en række:
1ér i rækken 8 point
2ér i rækken 6 point
3ér i rækken 5 point
4ér i rækken 4 point
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5ér i rækken 3 point
6ér i rækken 2 point
7ér i rækken 1 point
16. Afvikling af rækkerne
Afviklingen sker efter den model, der vurderes at give den bedst mulige afvikling både sportsligt og for
arrangøren. Seedningen af holdene til 1. stævne sker på baggrund af seedningen fra ens kreds, mens seedningen
til 2. stævne sker på baggrund af placeringerne fra 1. stævne.
En række kan aflyses eller lægges sammen med en anden række, hvis der er mindre end 3 deltagende hold. Ved 2
tilmeldte hold, kan det aftales indbyrdes mellem holdene, at kampen spilles på et andet tidspunkt og dermed
stadig opnå ranglistepoint.
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