Midtjysk

Volleyball

MJVB

Jysk-Fynsk GP
Søndag 6. dec.
Dag

Kl.

DU17-Syd Pulje A
Nr.

UC Syd idrætshal

DU17-Syd
UC Syd idrætshal

Bane Hold #1

- Hold #2

Resultat

Dommere/sekr. (Res.)

#1 - #2 Min. ( 1.sæt , 2.sæt , 3. sæt )

Søn 10:00

[A]1

1

Midtfyns VK

- Kolding VK

2 - 1

( 25 - 22 , 23 - 25 , 15 - 9 )

Søn 10:00

[A]2

2

DHV Odense

- Esbjerg

2 - 0

( 25 - 8 , 25 - 9 )

Søn 11:00

[A]3

1

UV Syd

- Kolding VK

2 - 1

( 24 - 26 , 26 - 24 , 15 - 10 )

Søn 11:00

[A]4

2

Midtfyns VK

- Esbjerg

2 - 1

( 25 - 8 , 21 - 25 , 15 - 11 )

Søn 12:00

[A]5

1

DHV Odense

- UV Syd

2 - 0

( 25 - 18 , 25 - 17 )

Søn 12:30

[A]6

2

Esbjerg

- Kolding VK

0 - 2

( 15 - 25 , 16 - 25 )

Søn 13:30

[A]7

1

Midtfyns VK

- UV Syd

0 - 2

( 25 - 27 , 19 - 25 )

Søn 13:30

[A]8

2

Kolding VK

- DHV Odense

0 - 2

( 18 - 25 , 9 - 25 )

Søn 14:30

[A]9

1

UV Syd

- Esbjerg

2 - 0

( 25 - 23 , 25 - 17 )

Søn 14:30

[A]10

2

DHV Odense

- Midtfyns VK

2 - 0

( 25 - 21 , 25 - 9 )

Der spilles bedst a 3 sæt. Hvis stævnets tidsplan skrider, så kampstart er mere end 20 min forsinket i forhold til stævneplanen,
startes alle kampens sæt ved stillingen 4-4. Det samme gælder 3. sæt i kampe, hvis vi har overskredet
starttiden for den efterfølgende kamp.
Placering i
pulje

Resultater i
Pulje:

A

Sæt
V - T Diff.

Bolde

Point

1

DHV Odense

8 - 0

8

91

8

3

Midtfyns VK

4 - 6

-2

-4

4

2

UV Syd

6 - 3

3

8

6

5

Esbjerg

1 - 8

-7

-79

0

-2

-16

2

4

Kolding VK

4 - 6

Vigtig information til alle hold, som deltager i DU17 DM-kval i Kolding d. 6. december 2020
På søndag d. 6. december afholdes der DM-kval for DU17 i idrætshallen på UC Syd i Kolding, Dyrehavevej 116B. Hallen kan være svær at
finde, men ring til Karsten på 30273869, hvis det kniber med at finde hallen.
Retningslinjer
Vi forventer, at alle følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer såsom at holde afstand, hoste i ærmet, spritte efter berøring af ansigtet, men
også de retningslinjer vi har i hallen i Kolding ifm. stævnet.
Alle som er fyldt 12 år og voksne skal bære mundbind ved ankomst. Voksne, som opholder sig i venterummet, skal blive siddende under
hele stævnet. Hvis man skal på toilet eller andet, så skal man bære mundbind.
Der vil ved alle baner være håndsprit, som alle spillere, dommere og pointvendere skal benytte både før og efter hver kamp.
Alle spillere (og trænere) skal være omklædt hjemmefra. Der er omklædningsrum i hallen (to små inkl. brusere), men pga. COVID-19 vil
omklædningsrummene kun kunne benyttes til toiletbesøg.
Hvert hold må kun stille med max 10 personer inkl. træner. Dette gør, at vi kan holde os på max. 50 personer i spilzonerne. Hallen vil blive
delt op med 2 baner at spille på (én i hver ende). Alle holdene er i gang enten som spillere eller som dommere. I skal være opmærksomme
på, at have egne dommerfløjter med samt egne skriveredskaber (kuglepen) med, når I skal være sekretærer. Det er ikke nødvendigt, at
Alle hold skal aflevere en printet spillerliste til stævnelederen ved ankomst, hvor alle spillere + træner og voksne der er med er noteret med
fuld navn + kontaktinfo (mobilnummer) – dette i tilfælde af, at der skal foretages smittesporring. Listen kan også mailes til
formand@kolding-vk.sk inden stævnestart. Word dokument er vedhæftet!
Ingen tilskuere
Vær opmærksom på, at der ikke kan være tilskuere i hallen, men af hensyn til forældre eller andre, som er chaufører og kommer
langvejsfra, så etableres der en ”ventezone” for disse midt i hallen, hvor man kan opholde sig mens stævnet kører. Vi gør opmærksom på,
at vi kun kan have 9 i venterummet og holdene kan derfor max have 2 chauffører pr. hold og vi opfordrer til, at den ene er træneren.
Stævnelederpladsen
Bordet med stævnelederen er i midten af hallen. Vær opmærksom på, at udfylde kampskemaer korrekt og at begge hold + dommere har
godkendt resultatet og underskrevet sedlen. Dette vil gøre det lettere, at opdage evt. fejl.
Der vil ved stævnebordet være en lille bod, hvor der kan købes sodavand, kildevand og lidt slik. Der er desværre ikke mulighed for køb af
mad, så man er velkommen til at medbringe mad hjemmefra.
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Vi glæder os til at se jer alle!
På vegne af Kolding VK
Karsten Vium Strandridder
formand@kolding-vk.dk eller 30273869

