pmo/clb, den 28. juni 2011

Nyt om regler for Kids og ungdom
Fra sæson 2011-12 sker der som tidligere meddelt, lidt ændringer for ungdomsvolleyball.
Som en del af de samlede bestræbelser på et mere overskueligt system, er volleyball nu betegnelsen for
”almindelig volleyball” uanset alder, dvs. Teen 4 udgår som begreb.
Teenvolley er en betegnelse for Teen 1 og Teen 2 (samt Teen 3 som skole/træningsspil).
Bestyrelsen har tiltrådt Bredde- og Udviklingsstyregruppens indstillinger som vedrører det fælles
turneringsreglement.
Nedenfor følger en samlet oversigt over ændringer mm.
Aldersgrænser
Ungdomsårgangene vil fra sæsonen 2011/2012 være de samme for piger og drenge:
• For piger: DU14, DU16, DU18 og DU21
• For drenge: HU14, HU16, HU18 og HU21
Der afholdes Danmarksmesterskaber i volleyball for disse aldersgrupper, og for U14 spilles også i Teen 2.
• Kidsvolley Level 0-4: for spillere der går i 0. til 5. klasse.
Overgang mellem Kids og Teen
Kidsvolley slutter med level 4, og Level 5 bortfalder.
Spillerne i 6. og 7. klasse spiller U14 med tilbud om Teen 1, Teen 2 eller volleyball.
I overgangen fra Kidsvolley til Teenvolley og volleyball kan de enkelte kredse selv definere diverse
overgangsordninger i forhold til alder, spilformer Teen 1 eller 2, bold, mv.
Nethøjder
Som konsekvens af de nye årgange for pigerne er der også nye nethøjder. Nethøjderne for drengene er
uændrede.
DU21: 2,24 m - DU18: 2,24 m - DU16: 2,15 m - DU14: 2,05
HU21: 2,43 m - HU18: 2,35 m - HU16: 2,24 m - HU14: 2,10
Nethøjderne i Kidsvolley på Level 0+1, og 3+4 er sat lidt ned til 1,95 m. På Level 2 er den uændret 2,24 m.
Nethøjderne på Teen 1+2 er nu ens indenfor hver aldersgruppe.
DU18: 2,15 m - DU16: 2,05 m - DU14: 2,00
HU18: 2,24 m - HU16: 2,15 m - HU14: 2,05
Bold
Kidsvolley spilles med Kidsvolley-bold. Volleyball og Teen 2 spilles med almindelig (senior)volleyballbold.
Teen 1 er med valgfri bold, der tilpasses spillernes alder og niveau.
Bane
Kidsvolley Level 0-2 spilles på badmintonbane til den forreste baglinje. Kidsvolley Level 3-4 og Teen 1+2
spilles på badmintonbane. Volleyball spilles på almindelig volleyballbane.
Øvrige ændringer
Der kan komme andre justeringer af reglerne for Kidsvolley og Teen 1, 2 og 3. Disse vil i givet fald blive
meldt ud i august.
Spørgsmål kan rettes til udviklingskonsulent Claus Bøllingtoft - clb@volleyball.dk – tlf. 43 26 27 13.
Venlig hilsen
Udviklingschef Peter Morell

