Invitation til U22 DM
Kom og vær med til årets afslutning for U22, hvor toppen af dansk ungdom samles
og kæmper om titlen som Danmarksmester.
Da vi endnu ikke ved, hvordan situationen er til maj, så kan der komme ændringer.

Dato:

29.-30. maj 2021

Sted:

Højby Hallerne, Nørrelunden 20C, 5260 Odense S

Arrangør:

Fortuna Odense Volley

Tilmelding
Der er fri tilmelding til U22 DM.
Der er plads til 8 hold i hver række. Hvis der er mere end 8 tilmeldte hold, vil Volleyball Danmark arrangere
kvalifikationskampe.
Tilmelding foregår til turnering@volleyball.dk senest 28. februar 2021. Sammen med tilmeldingen
indsendes en spillerliste over de spillere, som holdet ønsker at benytte ved mesterskaberne. De indsendte
spillerlister vil danne baggrund for seedning og eventuelle kvalifikationskampe.

Priser
Holdgebyr: 1.000 kr.
Fuld forplejning: 300 kr. pr. person
Dommergebyr: ca. 2.500 kr. (opkræves efter DM)

Holdfællesskab til U22 DM
Det er muligt at indgå et holdfællesskab mellem 2 eller flere klubber til U22 DM. Der skal ikke ansøges om
et holdfællesskab til U22 DM. Holdfællesskabet meldes ved tilmeldingen og kræver ikke yderligere
godkendelse.
VIGTIGT! Der kan KUN indgås et holdfællesskab pr. klub pr. køn. Dvs. at alle spillere af samme køn fra
samme klub indgår i det samme holdfællesskab. Der kan være flere klubber i et holdfællesskab.

Turnering
Holdene inddeles i 2 puljer og spiller alle mod alle.
Efter puljespillet afvikles evt. kvartfinaler, semifinaler, finaler samt kampe om de øvrige placeringer.
Semifinaler og finaler spilles bedst a 5 sæt på langbane. De resterende kampe spilles bedst a 3 sæt på
kortbane.

Generel info
Transport
De deltagende klubber er fuldt ud ansvarlige for egen transport til og fra DM-arrangementet.
Der foretages ikke nogen form for økonomisk udligning i den forbindelse.
Spilleberettigelse ved DM
For at være spilleberettiget ved Danmarksmesterskaberne for ungdomshold skal enhver spiller:
• Ikke have repræsenteret andre klubber på ungdomshold efter den 31. december i det indeværende
turneringsår i officielle turneringskampe arrangeret af Volleyball Danmark eller kredse under
Volleyball Danmark, hvor der forlanges aflevering af en holdseddel/påførelse af navne og
licensnumre på kampskema.
• Opfylde de i dette reglement anførte aldersgrænser.
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Alle spørgsmål om placering i en række 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. Indbyrdes kampe
Hvis et hold er dømt som taber af en kamp som følge af overtrædelse af dette eller andre reglementer, skal det
altid placeres lavere end andre hold med samme antal vundne kampe.
Bolde
Der skal spilles med kampbolde, der er godkendt af Volleyball Danmark. Arrangørklubben stiller med bolde.
Der skal være min. 15 bolde pr. kampbane.
Protestkomité
I forbindelse med afvikling af ethvert U-DM-stævne udpeger Volleyball Danmarks turneringsleder en
protestkomite, der består af en formand (stævneleder fra arrangørklubben), en repræsentant for dommerne
samt en klubrepræsentant.

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.
Nedlæggelse af protest
Såfremt anføreren eller træneren er af den opfattelse, at en dommer under en kamp har gjort urigtig brug
af volleyballreglerne, skal han/hun umiddelbart efter kendelsen over for førstedommeren nedlægge
protest mod kendelsen.
Herefter er proceduren:
1. Protestkomiteen tilkaldes.
2. Det protesterende hold betaler et protestgebyr på 500 kr.
3. Protestkomiteen hører derefter sagens parter og træffer en afgørelse.
4. I tilfælde af at protesten tages til følge, tilbagebetales protestgebyret.
5. Kampen genoptages på baggrund af protestkomiteens afgørelse.
6. Protestkomiteens afgørelse kan ikke ankes.
En protest vedrørende bane og materiel samt andet, der måtte stå holdet klart før kampen, kan kun optages til
behandling, hvis anføreren eller træneren har fremført sin protest overfor førstedommeren inden kampens
start.
En sådan tilkendegivelse fra holdet fritager dog ikke dette for at spille, hvis førstedommeren anser det for
sportsligt forsvarligt og teknisk muligt at gennemføre kampen.
Protester af anden karakter afleveres skriftligt til stævnelederen sammen med et protestgebyr på 500,00 kr.
Deltagernes forpligtigelser
Det påhviler de deltagende klubber/hold:
• At tilsende Volleyball Danmark og arrangørklubben de ønskede oplysninger til brug ved fremstilling
af holdpræsentation mm.
• At ankomme til indkvarteringsstedet fredag aften eller i god tid før første kamps start og først
påbegynde hjemrejsen efter DM-stævnets officielle afslutning.
• At hæfte for evt. skader forvoldt på indkvarterings- eller spillested.
• At benytte spilledragt i henhold til gældende spilleregler.
• At holde sig informeret om alle forhold og tidsfrister ved mesterskabet, f.eks. ved deltagelse i
ledermøderne.
• At overholde regler for god ro og orden under arrangementet ved bl.a. at lade holdet/ spillerne
være under opsyn af ansvarsbevidste ledere. Der skal være ro i soveområdet kl. 23.00.
• At medvirke til en fair og positiv afvikling af DM-arrangementet.
• At stille med en kvalificeret dommer, hvis dette måtte være påkrævet.
Alkohol og andre former for rusmidler må ikke nydes af de aktive under DM-arrangementet. Overtrædelse
kan medføre diskvalifikation og hjemsendelse fra stævnet.

Dommere
Volleyball Danmark påsætter dommere til alle kampene. Der holdes et dommermøde, hvor den
dommeransvarlige gennemgår relevante emner for dommerne under mesterskaberne.
De samlede dommerudgifter udlignes på de deltagende hold og opkræves efterfølgende af Volleyball
Danmark.
De deltagende klubber kan blive pålagt at medbringe en kvalificeret dommer pr. deltagende hold.

