Propositioner
NVBKs Seniorturnering
2014-2015
1. Indledning
I disse propositioner beskrives de forskellige forhold vedrørende seniorvolleyball i NVBK for
sæsonen 2014-2015. Propositionerne er godkendt af NVBKs bestyrelse og tager udgangspunkt i
DVBFs ”Fælles Turneringsreglement” (2014-2015) samt øvrige reglementer fra DVBF.
Hvor intet andet er anført, eller beskrivelsen ikke er tilstrækkelig, henvises til DVBFreglementerne.
Propositionerne omfatter ikke ”Danmarksturneringen” (Elite-, 1.- og 2.-divisionerne) eller
”Landspokalturneringen”, som udskrives og administreres af DVBF.

2. Turneringsledelse
NVBKs turneringsansvarlige er ansvarlig turneringsledelse, mens den daglige administration
varetages af kredskontoret.

3. Turneringsstruktur
Danmarksserien består som udgangspunkt af 9 hold, som spiller en dobbeltturnering.
Serie 1 er laveste række. I tilfælde af 9 hold eller færre afgør turneringsledelsen hvordan
turneringen tilrettelægges. Det tilstræbes at hvert hold spiller 12-20 kampe på en sæson.
I tilfælde af 10 hold eller flere afgør turneringsledelsen, hvordan turneringen afvikles.
Turneringsledelsen kan om nødvendigt ændre antallet af hold i rækkerne.
Hver klub kan maximalt have to hold i Danmarkserien. Bestyrelsen kan give dispensation til f.eks.
ungdomshold U21 eller andre hold efter ansøgning fra klubberne.
Hver klub kan have ubegrænset antal hold i Serie 1.

4. Op- og nedrykninger ved turneringsafslutning
Det bedst placerede oprykningsberettigede hold i Danmarksserien rykker op i 2. division.
Det næstbedst placerede oprykningsberettigede hold i Danmarksserien deltager i et
kvalifikationsstævne med tilsvarende hold fra de øvrige kredse om ledige pladser i 2. division.
Nummer 8 og 9 i Danmarksserien rykker ned i Serie 1.
De to bedst placerede oprykningsberettigede hold i Serie 1 rykker op i Danmarksserien.

Ovenstående er minimum antal op- og nedrykninger og forudsætter, at netop ét hold rykker op i 2.
division, og at netop ét nordjysk hold rykker ned fra 2. division. Hvis netop to hold rykker op i 2.
division, og netop to nordjyske hold rykker ned fra 2. division, foretages de samme op- og
nedrykninger. Hvis flere hold rykker op i 2. division end nordjyske hold rykker ned fra 2. division,
foretages yderligere oprykninger fra alle serier. Hvis færre hold rykker op i 2. division, end
nordjyske hold rykker ned fra 2. division, foretages yderligere nedrykninger fra alle serier.
Hold, der spiller i Danmarksserien, og som ikke ønsker at rykke op i 2. division, skal skriftligt
underrette kredskontoret herom senest den 1. marts.
Hold, der har gennemført turneringen i Danmarksserien og Serie 1, kan frit og uden konsekvenser
trækkes fra den kommende sæsons turnering, såfremt kredskontoret skriftligt underrettes senest den
1. maj.
Ved holdudtrækning inden 1. maj i turneringsåret annulleres en nedrykning i den aktuelle serie samt
i alle de underliggende serier, eller der afholdes et kvalifikationsspil om den ledige plads. Nye hold,
der ikke har deltaget i turneringen, kan efter ansøgning også deltage i dette kvalifikationsspil.
Ved udtrækning af hold efter den 1. maj afgør bestyrelsen, om der skal ændres på
rækkesammensætningen. Udtrækning af hold efter 1. maj fritager IKKE klubben for betaling af
holdlicens samt første halvdel af turneringsgebyret.

5. Turneringsafvikling
Turneringsledelsen udarbejder og vedligeholder turneringsplanerne, og de til enhver tid gældende
turneringsplaner kan findes på NVBKs hjemmeside www.nvbk.dk
Det tilstræbes, at alle hold spiller netop to kampe pr. spilledag i samtlige turneringsrækker. Der vil
dog formentlig blive enkelte spilledage med kun én kamp for nogle hold.
Det tilstræbes, at der er mulighed for, at alle kampe i Danmarksserien kan spilles på ”lang bane”.
Hvis en klub har mere end ét hold i samme række, skal disse have en indbyrdes rangering, som skal
være markeret med bogstavbetegnelser, og det tilstræbes, at deres indbyrdes kampe spilles først i
hver turneringshalvdel.
I Danmarksserien og Serie 1 afgøres placeringer efter følgende prioritet :
1.
2.
3.
4.

Opnåede points
Sæt-forskel
Bold-forskel
Indbyrdes kampe

I Danmarksserien skal den endelige slutstilling være fundet senest 1. april.
I tilfælde af holdudtrækninger kan NVBKs turneringsudvalg beslutte at omlægge turneringen.

6. Stævnestruktur - Øvrige rækker
NVBK afvikler også følgende rækker:





Mix
Ungdom
Teen 1 og 2
Kidsvolley

For disse rækker findes der særskilte reglementer.
Disse reglementer kan findes på www.nvbk.dk .

7. Kredsmestre
Vinderne af Danmarksserien, Serie 1, og ungdomsrækkerne betragtes som kredsmestre.

8. Kampafvikling / Stævneafvikling
Arrangørklubben (hjemmeholdet) er stævneledelse, og denne skal være fortrolig med og i
besiddelse af nærværende propositioner samt sørge for følgende:
Opsætte baner, dommerstole, sekretærborde, pointtavler og øvrige nødvendige rekvisitter senest 30
minutter før fastsat kamptidspunkt.
Målepind skal være tilgængelig.
Godkendte kampbolde og bolde til opvarmning skal være til rådighed for holdene.
Udfylde kampskemaer med kampdata og holdnavne samt spillernavne m.m. ifølge holdsedler.
Orientere holdene om deres pligter.
Forestå en smidig stævneafvikling.
Eventuelt fremrykke kampe i overensstemmelse med de deltagende hold.
Hjælpe med løsning af opståede problemer.
Kontrollere dommercertifikater og afregne med dommerne.
Indberette alle resultater til kredskontoret via NVBK’s hjemmeside eller telefonisk straks efter
kampen/stævnet.
Underskrive kampskemaer efter kampene samt indsende kampskemaer og stævnerapport til
kredskontoret samme dag, som kampen/stævnet er afviklet.
Oprydde alt efter kampen/stævnet.

9. Holdsedler
Hvert hold skal senest 20 minutter før deres første kamp aflevere en holdseddel til stævneledelsen.
Holdsedlen skal indeholde angivelse af alle spillere med nummer, navn, licensnummer og fødselsår
samt træner.
I Danmarksserierne benyttes DVBFs holdseddel, som indsendes sammen med kampskemaerne.

10. Kampskemaer
Stævneledelsen udfylder kampskemaet inden kampen, sekretæren kontrollerer, at der ikke er fejl
eller mangler i kampskemaet og overstreger ubenyttede felter. Begge holdanførere og eventuelle
trænere underskriver kampskemaet, som herefter er bindende for kampen.
Efter kampen fører sekretæren resultatet på kampskemaet og underskriver. Begge holdanførere og
derefter 2. dommer og 1. dommer kontrollerer og underskriver kampskemaet.
Stævneledelsen kontrollerer kampskemaet og dommercertifikater samt udbetaler dommerpenge.
I Danmarksserien benyttes DVBFs officielle divisionskampskema.
I Danmarksserien indsendes holdsedlerne sammen med kampskemaerne.
I øvrige turneringsrækker benyttes kredskampskemaet.

11. Rotationssedler
Ved alle turneringskampe benyttes rotationssedler (opstillingssedler).

12. Spilleregler
Der spilles efter ”De Officielle Volleyballregler” udgivet af DVBF (2009 Elektronisk Udgave).
Hvor propositioner afviger fra volleyballreglerne, er propositionerne gældende.
I Serie 1 er det tilladt at spille med 5 spillere – i så fald er det position 6 som er fraværende.

13. Spillesystem / Pointsystem
I samtlige turneringsrækker spilles efter ”DVBFs officielle 5-sæts tællesystem”:
Der spilles efter følgende pointsystem:
Hold A – Hold B
3
- 0
3
- 1
3
- 2

A: 3 point/B: 0 point
A: 3 point/B: 0 point
A: 2 point/B: 1 point

14. Kampbolde
Stævneledelsen skal levere godkendte kampbolde til samtlige kampe.
De implicerede hold har ret til hver at stille med en godkendt kampbold til kampen.
1. dommeren afgør hvilken bold, der spilles med, og et hold kan ikke nægte at spille med en
godkendt bold.

15. Spillernes påklædning
Spilledragterne skal opfylde kravene i spillereglerne samt DVBFs ”Reklamereglement”.
De enkelte spilledragter skal være ensartet, hvilket betyder, at farverne skal være tilnærmelsesvis
ens. Forskellige fabrikater (og dermed logos) er tilladte.
Trøjerne skal være entydigt og tydeligt nummereret, og numre fra 1 til 99 må benyttes.
Hvis et hold anvender libero, skal trøjen være i en markant anden farve end de øvrige.
I Serie 1 samt alle ungdomsrækkerne defineres spilledragten kun som trøjen, og der er således ingen
krav til bukser og øvrig beklædning.

16. Deltagende spillere
Spillere, der deltager på et turneringshold, skal være gyldigt medlem af den klub, som holdet
repræsenterer.
Spillere, der deltager på et turneringshold, skal have løst personlig licens til DVBF i henhold til
DVBFs licensreglement.
Udlændinge, som har opholdt sig permanent i Danmark i en periode på mindst 2 år, kan frit
deltage på hold under DVBF’s turneringer fra 2. division og herunder mod fremvisning af
opholdstilladelse eller anden relevant dokumentation, med mindre de har været registreret i et andet
nationalt forbund eller oprindelsesforbund end DVBF inden for de seneste 2 år.
Der henvises i øvrigt til ”Reglement for benyttelse af udenlandske spillere i
klubber under DVBF” (Version 2011-2012).

17. Spillernes deltagelse i kamp
Kun spillere, der reelt kan deltage i en kamp, må påføres kampskemaet.
En spiller, der er påført kampskemaet, men ikke har været anvendt på banen i kampen, betragtes
efterfølgende som ikke at have deltaget i den pågældende kamp.
Hvis en spiller, der ikke har været anvendt på banen, er blevet sanktioneret eller straffet i løbet af
kampen, så betragtes spilleren som at have deltaget i kampen.

18. Op- og nedrykning af spillere
En spiller kan ikke i samme kalenderuge (mandag - søndag) deltage i mere end ét holds kampe.
En spiller kan ikke deltage i mere end et holds første kamp i turneringen.
En spiller, der har deltaget i en kamp, kan deltage i et lavere rangerende holds kamp, hvis holdet,
som spilleren sidst spillede på, enten i mellemtiden har spillet en kamp, uden at spilleren deltog,
eller i samme kalenderuge, som det lavere hold spiller, spiller en kamp, uden at spilleren deltager
deri.
En spiller, der har deltaget i mindst 2/3 (to trediedele) af et holds oprindeligt planlagte kampe, kan
ikke deltage i et lavere rangerende holds kampe.
Kun kampe, der faktisk afvikles, har betydning for op- og nedrykning af spillere.
Det er altid tidspunktet, hvor en kamp faktisk afvikles, der er gældende, uanset hvornår kampen
ellers har været planlagt til.

19. Klubskifte
Klubskifte uden flytning betyder automatisk 3 måneders karantæne.
Klubskifte ved flytning betyder 30 dages karantæne.
Der gælder særlige regler ved klub- eller holdopløsning
Der henvises i øvrigt til DVBFs klubskiftereglement

20. Kampflytning
a. Kampe kan flyttes, hvis man retter henvendelse til modstanderholdet og NVBKs kontor
senest 14 dage før det fastsatte spilletidspunkt.
o Hvis et nyt spilletidspunkt er aftalt senest 14 dage før det oprindelige tidspunkt,
koster det 100,- kr. pr. stævne at flytte kampen/kampene.
o Ellers koster det 200,- kr. pr. stævne.
o Modstanderholdet kan ved rettidig henvendelse ikke nægte at flytte kampen.
b. Kampe kan flyttes, hvis man retter henvendelse til modstanderholdet og NVBKs kontor
senere end 14 dage før det fastsatte spilletidspunkt, hvis modstanderholdet indvilger i
flytningen.
o Det koster 300,- kr. pr stævne.
o Modstanderholdet kan nægte at flytte kampen.
c. For afviklingen af flyttede kampe gælder følgende generelle regler:
o Det hold, som har anmodet om flytningen, har udebane, medmindre andet aftales.
o Hvert hold skaffer en dommer til kampen, medmindre andet aftales.
o Hjemmeholdet skaffer en sekretær.
o Det hold, som har anmodet om flytningen, har ansvaret for at fremskaffe
dommerpenge og kampskema, hvis flytningen ikke er sket rettidigt.
o Det hold, som har anmodet om flytningen, har ansvaret for indsendelse af
kampskema og holdsedler samt indberetning af kampresultatet.

o Resultatet af flyttede kampe skal indberettes straks efter kampens afslutning via
NVBKs hjemmeside eller telefonisk.
o Tidspunktet for fremsættelse af anmodningen om flytning er det tidspunkt, hvor
kredsens kontor informeres.
o Kampe, som ligger i sidste runde, kan kun flyttes, hvis turneringsledelsen godkender
flytningen, også selv om henvendelsen er sket rettidigt.
o Flytning af kampe fritager ikke for eventuelle dommerpligter ved det oprindelige
stævne. Man kan dog eventuelt aftale med stævnearrangøren eller kredsens kontor, at
disse pligter overtages af andre.
o Hvis holdene ikke senest 14 dage efter det oprindelige spilletidspunkt er blevet enige
om et nyt spilletidspunkt, vil kredsens kontor fastsætte tid og sted for kampens
afvikling.
o Ved trekantsstævner, hvor et hold melder afbud, kan den tilbageværende kamp
flyttes gebyrfrit efter de gældende regler.

21. Aldersgrupper
U21:

Er fyldt 18 år, men ikke 21 år inden 1. januar i turneringsåret. (Født 1994-1995-1996)

U18:

Er fyldt 16 år, men ikke 18 år, inden 1. januar i turneringsåret. (Født 1997-1998)

U16:

Er fyldt 14 år, men ikke 16 år inden 1. januar i turneringsåret. (Født 1999-2000)

U14:

Er fyldt 12 år, men ikke 14 år inden 1. januar i turneringsåret. (Født 2001-2002)

Kids:

Op til og med 5. klasse.

22. Dispensationer
I flere sammenhænge kan spillere/hold opnå dispensationer gennem ansøgning til kredsens
turneringsledelse. Ansøgninger om dispensation i forhold til reglerne skal ske ved en begrundet,
skriftlig ansøgning til NVBKs bestyrelse.
U21 og U18 spillere har generel dispensation til at deltage på seniorhold uden at miste retten til at
spille på U21 hold og U18 hold. Der kan søges dispensation for U16-spillere til at deltage på
seniorhold.
U21-, U18-spillere må gerne spille på både senior- og ungdomshold samme dag.
Det er tilladt at spille som ungdomsspiller og seniorspiller i forskellige klubber.

23. Protester
Proceduren for afgivelse af protest fremgår af "Fælles turneringsreglement" § 53 – 60. Protesten
skal for at blive behandlet indsendes skriftligt til NVBKs kontor senest 1 uge efter kampen med et
protestgebyr på 100,- kr. For Danmarksserien dog 250,- kr.
Protestgebyret returneres til den protesterende klub, hvis protesten tages til følge.

24. Dommerpåsætning
Dommere påsættes til alle kampe ved klubangivelse, således at de enkelte hold/klubber skal dømme
i forbindelse med stævner, hvor holdet/klubben selv spiller.

I Danmarksserien herrer skal både 1. dommeren og 2. dommeren have mindst A-dommercertifikat.
I Danmarksserien damer skal 1. dommeren have mindst A-dommercertifikat, og 2. dommeren skal
have mindst B-dommercertifikat.
I Serie 1 damer og Serie 1 herrer skal både 1. dommeren og 2. dommeren have mindst Bdommercertifikat.
Alle dommere skal være registreret i NVBK med gyldigt dommercertifikat.
Udløbet dommercertifikat kan fornyes ved indsendelse til kredskontoret.

25. Dommerniveauer og honorarer
RÆKKE
Danmarksserien herrer
Danmarksserien damer
Serie 1 herrer
Serie 1 damer

1.DOMMER
A
A
B
B

2.DOMMER
A
B
B
B

1.DOMMER
100 kr
100 kr
70 kr
70 kr

2.DOMMER
80 kr
60 kr
50 kr
50 kr

Stævneledelsen kontrollerer dommercertifikaterne og afregner med dommerne og er ikke pligtig til
at udbetale dommerhonoraret, hvis dommeren ikke kan fremvise korrekt dommercertifikat.
Ikke udbetalte dommerhonorarer tilfalder stævneledelsen.
Der udbetales ikke rejsegodtgørelse eller diæter til klubpåsatte dommere.

26. Økonomiske forhold
Deltagelse i NVBKs turnering kræver, at der betales holdlicens til DVBF (opkræves af NVBK),
turneringsgebyr og dommerpenge. Desuden kræves medlemskab af DVBF.
Holdlicensen er 2000,- kr. pr. hold.
Turneringsgebyrerne er følgende:
Danmarksserien
Serie 1

2000,- kr.
1500,- kr.

Dommerpenge opkræves ud fra princippet om, at alle hold i den enkelte række er fælles om de
samlede udgifter til dommerhonorarerne.
Kontingent til NVBK opgøres pr. 1. februar og opkræves af NVBK efter følgende satser:
Basis:
1-2 hold:
3-5 hold:
6-8 hold:
9-? Hold:

200 kr.
400 kr.
600 kr.
800 kr.
1000 kr.

Kontingent til DVBF
0-24
medlemmer
25-49 medlemmer

1000,- kr.
1000,- kr.

50-99 medlemmer
100-199 medlemmer
200 og derover

2500,- kr.
3600,- kr.
5000,- kr.

27.

Betalingsterminer

1.jun.:

Første halvdel af turneringsgebyr + holdlicens for hold i Danmarksserien og Serie 1.

15. sept.:

Første halvdel af dommerbetaling alle rækker.
Licens og første halvdel af turneringsgebyret for eftertilmeldte hold.

15. jan.:

Anden halvdel af turneringsgebyr for alle hold.
Anden halvdel af dommerbetaling alle hold.
Kontingent til NVBK.

15. nov.:

Kontingent DVBF

28.

Gebyr og bøder

Ulovlig spiller
Ulovlig spiller - gentagelse
Afbud til kamp
Afbud til kamp i sidste runde
Afbud senere end 48 timer før stævnet
Udeblivelse uden afbud
Udeblivelse uden afbud - gentagelse
Manglende eller ufuldstændig holdseddel
Udeblivelse af klubdommer
Ukvalificeret førstedommer i DS + S1
Forsømmelighed hos stævneledelse
Stævnematerialer poststemplet senere end mandag
Ureglementeret spilledragt (pr. spiller)
Manglende DIF-registrering
Overskridelse af betalingsterminer – rykker
Overskridelse af betalingsterminer
Protestgebyr DS
Protestgebyr øvrige rækker
Gebyr for kampflytning

200,- kr.
400,- kr.
400,- kr.
800,- kr.
800,- kr.
1000,- kr.
1500,- kr.
25,- kr.
200,- kr.
100,- kr.
200,- kr.
200,- kr.
25,- kr.
200,- kr.
50,- kr.
200,- kr.
250,- kr.
100,- kr.
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