Sæson 2016-17

DM kvalifikation – vest for Storebælt

U14, U16 og U18

Proposition for DM kvalifikation i ungdom
Fyns Volleyball Kreds, Midtjysk Volleyball, Volleyball Nordjylland og Volleyball Sydjylland 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.
Samtidigt vil det endelige resultat i turneringen være gældende som det jysk-fynske mesterskab i
volleyball for ungdom 2016-17.
1. Reglementet
Propositionerne gælder for ungdoms U14, U16 og U18 volleyball hold i alle nævnte kredse/områder.
2. Tilmelding
Det vil være Midtjysk Volleyball, som administrerer turneringen med Jørgen Donslund som ansvarlig.
Tilmelding sker på mail til Jørgen Donslund jd@mjvb.dk
Tilmeldingsfrist
U16 og U18: 1. december 2016
U14: 15. januar 2017
DM kvalificerende turnering
Spilles over op til 4 runder, på nedenstående dage. Holdene spiller alle mod alle, en eller flere gange,
dog kan U18 holdene maksimalt møde hinanden 2 gange. Klubberne kan tilmelde 2-3. hold såfremt det
samlede antal hold i en række ikke overstiger 4 hold. Vinderne af turneringen bliver Jysk-Fynskmester
(Navn?).
U18 spilles over op til 3 runder
U16 spilles over 4 runder
U14 spiller over 3 runder
Reglerne for deltagelse i den DM kvalificerende turnering er de samme som ved DM
o Der skal være 6 spillere på banen
o Piger kan kun spille på pigehold og drenge på drengehold
o U14 piger må spille med på drenge hold
• Runderne spilles på faste dage og det er som udgangspunkt ikke muligt at flytte kampene/runderne.
I bør derfor være opmærksomme på dette i forbindelse med fastsættelsen af DT-kampe og ønsker
om spillefri i kredsturneringen. Dog kan et stævne ekstra ordinært flyttes hvis:
o Alle de deltagende klubber er enige her om
o Såfremt enighed ikke kan opnås mellem alle klubberne kan kampe flyttes. Her er muligheden,
at kampene spilles på hverdage, lokalt i klubberne. Den klub som ønsker kampene flyttet må
påregne at spille disse som enkelte kampe på udebane
Flytning af hele stævner skal være godkendt af Jørgen Donslund senest 6 uger før oprindelig
stævnedato. Flytningen er gebyrfri. Flytning af enkelte kampe ved et stævne: Se stk. 8.
•
•
•
•

En klub kan kun tilmelde ét hold i hver række. Ved mindre end 4 tilmeldte hold i én række, 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: 600 kr. pr hold, som opkræves af MJVB af klubben.
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Datoerne for stævnerne er:
U14 - 1. Stævne
Lørdag d. 25. Februar 2017
U14 - 2. Stævne
Søndag d. 19. Marts 2017
U14 - 3. Stævne
Søndag d. 2. April 2017
U16 - 1. Stævne
Søndag d. 8. Januar 2017
U16 - 2. Stævne
Søndag d. 26. Februar 2017
U16 - 3. Stævne
Lørdag d. 18. Marts 2017
U16 - 4. Stævne
Lørdag d. 29. April 2017
U18 - 1. Stævne
Lørdag d. 21. Januar 2017
U18 - 2. Stævne
Lørdag d. 25. Februar 2017
U18 - 3. Stævne
Lørdag d. 25. Marts 2017
OBS!!! Disse datoer er ændret d. 7. December.
Turneringsplaner og spillesteder vil blive offentliggjort på www.resultater.volleyball.dk
3. DM deltagelse.
Datoerne for DM i volleyball for ungdom er:
• U14: 22.-23. april 2017 i Ishøj
• U16: 20.-21. maj 2017 i Højby
• U18: 8.-9. april 2017 i Gentofte
Man kan læse mere om regler for deltagelse, antal deltagende hold m.v. i Reglementet for
danmarksmesterskabet i volleyball for ungdomshold.
Lige efter DM kvalifikationsturneringen er afviklet i hver række, 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.
ovenstående DM reglement for ungdomshold.
•
•
•

U14: Søndag d. 3. april 2017
U16: Søndag d. 1. maj 2017
U18: Søndag d. 27. marts 2017

4. Aldersgrænser
Turneringen er åben for alle U14-, U16-, og U18-spillere, der er medlem af en klub under Volleyball
Danmark.
U18: Født 1999-2000
U16: Født 2001-2002
U14: Født 2003-2004
• 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 Volleyball
Danmarks Fælles turneringsreglement. Blanketten kan hentes her.
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5. Spilleberettigelse
For at være spilleberettiget ved Danmarksmesterskaberne for ungdomshold skal enhver spiller følge de
bestemmelser, der er gældende i Volleyball Danmarks Reglementet for danmarksmesterskabet i
volleyball for ungdomshold.
6. Holdfællesskaber
To eller flere klubber kan jf. Reglement om holdfællesskaber 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, ansøgningen være Volleyball Danmarks i hænde senest 3 uger før
tilmeldingsfristen til den pågældende kvalifikationsturnering, dog senest 31. december, på
dvbf@volleyball.dk
7. 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.
8. Afbud, bøder og protest
Et hold kan flytte sine kampe ved et stævne, hvis modstanderne accepterer. Holdet, der ønsker at flytte
kampe må normalt regne med at skulle spille i modstanderens træningstid. Til gengæld stiller
hjemmeholdet dommere, med mindre andet aftales ved kampflytningen.
Kampflytning senest 4 uger før oprindelig spilledag er gratis. Kampflytning 3-4 uger før et stævne koster
kr. 100 kr pr. kamp og prisen stiger med 100 kr. pr. uge, så kampe der aftales flyttet, efter de skulle være
spillet, koster 500 kr pr. kamp i flyttegebyr.
Udeblivelse fra et stævne koster en bøde på kr. 1.000. Udeblivelse med afbud, men uden
kampflytningsaftaler koster en bøde på 500 kr.
Protester nedlagt i henhold til Fælles Turneringsreglements § 39, følges op af indsendelse af et
protestgebyr på kr. 500 til turneringens administrator inden tidsfristen 7 dage efter kampen.
Protestkomiteen består af en repræsentant fra hver af de deltagende kredse. Hver kreds indstiller en
person til udvalget.
9. Spilleregler
Der spilles efter Volleyball Danmarks internationale spilleregler nyeste udgave. Dog kan stævneledelsen
ændre i pointgivningen i sættene, hvis der i tidsplanen for det enkelte stævne er brug for kortere
kampe.
Der spilles med en kampbold, der er godkendt af Volleyball Danmark, og spillepladsens øvrige rekvisitter
bør ligeledes være godkendte.
10. Nethøjde
HU18: 2,35 m
DU18: 2,24 m

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

HU14: 2,10
DU14: 2,05

11. Påklædning
Alle hold spiller efter de dertil hørende regler for påklædning jf. de gældende internationale spilleregler
for volleyball.
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12. Dommere og sekretærer
Klubberne påsættes som dommer /sekretær.
Alle hold, der skal dømme, skal medbringe dommere, der minimum har gennemgået Volleyball
Danmarks Teendommeruddannelse.
13. Turneringsform
Turneringen vil blive afviklet som en serieturnering, hvor alle spiller mod alle én eller flere gange over 3
eller 4 stævner. Ved få hold tilmeldt, kan holdene spille mod hinanden flere gange.
Pointgivning/placering
Kampe bedst á 3 sæt
Kampresultat

Point
Vinderhold

Point
Taberhold

2–0

2

0

2–1

2

0

14. Afvikling af rækkerne
Afviklingen sker efter den model, der vurderes at give den bedst mulige afvikling både sportsligt og for
arrangøren. Det tilstræbes, at holdene skal spille 3 kampe pr. stævne – dog maksimalt 4 kampe pr.
stævne.
Der vil være præmier og medaljer til de tre bedst placerede hold, vinderne kåres som jysk-fynske mestre
Vedtaget af Volleyball Danmarks bredde- og Udviklingsstyregruppe 8. august 2016.
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