Spilleregelgruppen
december 2008 – revideret januar 2009.
AaC – MO - MA / aac

Til Alle Klubber, Kredse, Dommere og andre
interesserede

Kære Volleyballvenner.
Spilleregelgruppen har udgivet en ny version af de officielle volleyballregler, gældende for perioden 2009
– 2012 og disse vil træde i kraft pr. 1. januar 2009 (inkl. igangværende runder i LP- & DVBF-CUP).
Forordet til den nyeste version af reglerne lyder:
” Disse ”OFFICIELLE VOLLEYBALL REGLER” er oversat af Divisionsdommerforeningen DDF93 med
udgangspunkt i FIVB´S officielle volleyball regler fra september 2008.
I forbindelse med denne udgave er der sket rettelser i henvisninger m.v.
Herunder er således udelukkende nævnt kapitler med de væsentligste ændringer (i forhold til 13. udgave
2005 – 2. oplag 2007):

1 SPILLEPLADS
1.3 Banens linjer
- Coachlinie. Området hvor træneren kan bevæge sig er reduceret.
11 SPILLER VED NETTET
11.2 Indtrængen under nettet
11.3 Berøring af nettet
11.4 Spillers fejl ved nettet
- Færre berøringer/indtrængninger er fejl
15 REGLEMENTEREDE SPILAFBRYDELSER
15.10 Udskiftningsprocedure
- Hurtigere afvikling af udskiftninger
19 LIBERO
19.1 Udpegning af en Libero
19.2 Spilledragt
19.3 Handlinger med Libero involveret
- Mulighed for at udpege 2 Liberoer[blandt holdets 12 spillere]
21 Ukorrekt optræden samt sanktioner
21.2 Ukorrekt optræden der fører til sanktioner
- Stramning af forseelser der fører til diskvalifikation
24 ANDENDOMMER
24.3 Ansvar
- Får ansvar for dømning af angrebsfejl begået af bagspiller(sammen med 1. dommer)
25 SEKRETÆR
25.2 Ansvar
-Får ansvar for at registrere og meddele udskiftninger
På de følgende sider følger et resumé og en kort uddybning af ovennævnte ændringer:

Side 1 af 7

Regel 1 SPILLEPLADS
1.3.4

Angrebslinje.
På hver banehalvdel markerer en angrebslinje, hvis
bagkant er placeret 3 m fra center af midterlinjen,
angrebszonen.

1.3.3
1.4.1
Fig. 2

Ved "FIVB World and Official Competitions" er
angrebslinjen forlænget med 1,75 m fra
sidelinjerne. Forlængelsen er udført med fem korte
linjestykker på hver 15 cm med en indbyrdes
afstand på 20 cm. "Coach-linjen"(en stiplet linje fra
tremeterlinjen og til baglinjen parallel med
sidelinjen 1,75 m fra denne) udført med
linjestykker på hver 15 cm med en indbyrdes
afstand på 20 cm, afgrænser området hvor
træneren må bevæge sig.
Det er ikke med reglernes indførelse i Danmark obligatorisk at have disse linjer indfarvet på gulvet i
lighed med de øvrige linjer, men vi henstiller til at halgulvene efterhånden forsynes med de omtalte
stiplede linjer. Disse kan udføres ved placering af tapestykker, men vi gør opmærksom på at dommerne
skal håndhæve reglen uanset om linjerne er til stede eller ej.
Området, hvor træneren ikke må bevæge sig, fortsætter foran den imaginære fortsættelse af coachlinjen,
således at træneren f. eks. ikke kan stille sig i ”krydset” bag baglinien og umiddelbart uden for sidelinjen.

Regel 11 SPILLER VED NETTET
11

SPILLER VED NETTET

11.2

INDTRÆNGEN UNDER NETTET

11.2.1

Det er tilladt at trænge ind i modstanderens spilleområde
under nettet, forudsat modstanderens spil ikke generes
derved.

11.2.2

Indtrængen på modstanderens banehalvdel på den anden
side af midterlinjen:

1.3.3
11.2.2.1
Fig.
11(22)

11.2.2.1 Det er tilladt at berøre modstanderens banehalvdel med en 1.3.3
fod/fødderne, forudsat én del af den/de indtrængende
Fig.
fod/fødder er i kontakt med eller direkte over midterlinjen. 11(22)
11.2.2.2 Det er tilladt at berøre modstanderens banehalvdel med en
hvilken som helst anden del af kroppen over fødderne,
forudsat at det ikke generer modstandernes spil.
11.2.3

En spiller må betræde modstanderens banehalvdel, efter
at bolden er ude af spil.

11.2.4

Spillere må trænge ind på modstanderens frizone, forudsat
de ikke generer modstanderens spil.

11.3

BERØRING AF NETTET

11.3.1

En spillers berøring af nettet er ikke fejl, med mindre
berøringen sker i forbindelse med spil af bolden, eller det
har indvirkning på spillet.

8.2

11.4.4
24.3.2.3c
Fig. 3

I forbindelse med spil af bolden kan der forekomme
handlinger, hvor spillerne faktisk ikke berører bolden.
11.3.2

Efter at en spiller har berørt bolden, må spilleren berøre
netstængerne, snorene samt andre genstande uden for
antennerne, inklusiv nettet, forudsat det ingen indvirkning
har på spillet.

Fig. 3
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11.3.3

Når bolden spilles ind i nettet og derved får dette til at
berøre en modspiller, begås ingen fejl.

11.4

SPILLERS FEJL VED NETTET

11.4.2

En spiller trænger ind i modstanderens spilleområde under
nettet og generer dennes spil.

11.2.1

11.4.3

En spillers fod(fødder) trænger fuldstændigt ind på
modstanderens banehalvdel.

11.2.2.2
Fig.
11(22)

11.4.4

En spiller generer modstandernes spil ved(blandt andre)
at:
- berøre topbåndet på nettet eller de øverste 80 cm af
antennen i forbindelse med spil af bolden, eller
- tage nettet til hjælp samtidigt med spil af bolden, eller
- skabe en fordel overfor modstanderen, eller
- foretage en handling som forhindrer modstanderen i
lovligt at spille bolden.

11.3.1
Fig.
11(19)

Reglerne for berøring af nettet og overtrædelse af midterlinjen er rettet for at sikre færre spilafbrydelser i
den anledning.
Berøring af nettet(i sin fulde længde og antennen under topbåndet) er fortsat ikke en fejl – undtaget
når det generer modstanderens spil.
Eksempler på netberøring som fortsat skal regnes som fejl inkluderer al kontakt med topbåndet på
nettet(eller antenne) under udførelse af en spilhandling. Berøring som enten giver en unfair fordel, eller
forhindrer modstanderen i at spille bolden skal ligeledes fortsat dømmes som fejl. Men f.eks. en hævers
lette berøring af netmaskerne mens bolden spilles skal ikke straffes. På samme måde begår en angriber
eller blokerende spiller, som strejfer nettet(på vejen op eller ned) ingen netfejl med mindre topbåndet
berøres. Al ”hjælp” fra nettet – læne sig ind i nettet eller holde fast i det – eller handlinger der tydeligt
flytter topbåndets placering – er fortsat netfejl, ligesom alle berøringer der forhindrer modstanderen i at
spille bolden er det.
Indtrængen under nettet er tilladt med en hvilken som helst del af kroppen over fødderne, når blot det
ikke generer modstandernes spil. En spillers fod skal dog fortsat have en del på eller over
midterlinjen(gælder således ikke længere for f. eks. en hånd eller et knæ, der godt må passere
midterlinien).

Regel 15 REGLEMENTEREDE SPILAFBRYDELSER & Regel 25 SEKRETÆR

15.10

UDSKIFTNINGSPROCEDURE

15.10.1

Udskiftninger skal foregå i udskiftningszonen.

1.4.3
Fig. 1b

15.10.2

En udskiftning må kun vare den tid, der er nødvendig for
at notere udskiftningen på kampskemaet og for spillerne
til at forlade og komme ind på banen.

15.10.3
25.2.2.3

15.10.3a Anmodning om udskiftning effektueres først, når den/de
parate udskiftningsspiller(e) træder ind i
udskiftningszonen i en regulær afbrydelse.
15.10.3b Er dette ikke tilfældet, bliver udskiftningen ikke tildelt, og
holdet sanktioneres for en forsinkelse.

1.4.3
7.3.3
15.6.3
16.2

15.10.3c Anmodningen om udskiftning registreres og meddeles af
sekretæren ved hjælp af buzzeren eller af
andendommeren ved fløjtesignal.
Ved "FIVB World and Official Competitions" bruges der
udskiftningsskilte for at tydeliggøre udskiftningen.
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15.10.4

Agter holdet at foretage mere end én udskiftning
5.2
samtidigt, skal alle spillere, som skal ind på banen,
15.2.1
bevæge sig til udskiftningszonen samtidigt, for at det kan
15.3.2
blive accepteret som én anmodning. I dette tilfælde skal
udskiftningerne foregå i rækkefølge, parvis efter hinanden.

25

SEKRETÆR

25.2

Sekretæren udfylder kampskemaet i.h.t.
volleyballreglerne, i samarbejde med andendommeren.
Sekretæren bruger en ”buzzer” eller anden lydgiver for at
gøre opmærksom på fejl eller give signal til dommerne
med baggrund i sine opgaver.

25.2.2

Under kampen skal sekretæren:

25.2.2.3 Registrere og meddele anmodninger om udskiftninger ved
at bruge buzzer, kontrollere deres antal og notere
udskiftninger og time-out´s, og informere
andendommeren herom.

15.1
15.4.1
24.2.6
24.2.7

For at sikre en hurtigere afvikling af udskiftninger, er proceduren for afvikling af udskiftning(er) ændret,
således selve anmodningen om udskiftning blot sker ved at den(de) spillere, som skal ind på banen,
tager plads i udskiftningszonen(foran angrebslinien – uden for banen) – når bolden er ude af spil og
inden førstedommerens fløjtesignal til serv - og dette registreres af enten sekretæren ved hjælp af
buzzer eller af 2. dommeren ved fløjtesignal. Træneren skal ikke længere ved ordinære udskiftninger vise
håndtegn. Udskiftningen skal fortsat noteres på kampskemaet, og sekretæren meddeler 2. dommeren
når denne er klar til at genoptage spillet.
Sekretærens rolle er således udvidet, og dette kræver, for at der kan vindes nogen tidsgevinst, at
sekretæren konstant er meget opmærksom. Der henstilles ligeledes til at udskiftningsskilte(padles)
anvendes for at lette sekretærens arbejde.
2. dommeren indtager en position mellem stolpen og sekretærbordet, og skal således ikke bevæge sig til
angrebslinien og ”dirigere” spillernes bytte.

Regel 19 LIBERO

19

LIBERO

19.1

UDPEGNING AF LIBERO

19.1.1

Hvert hold har ret til, blandt de tolv spillere påført
kampskemaet, at udpege to(2) specialiserede defensive
spillere: Liberoer.

4.1.1

Ved "FIVB World Competitions" for seniorer, hvor et hold
vælger at have mere end 12 spillere, er det obligatorisk
mellem de anførte spillere, at udpege to(2) specialiserede
defensive spillere: Liberoer.
19.1.2

Alle Libero’er skal være påført kampskemaet før kampen i
felterne reserveret hertil.
Ved "FIVB World Competitions" skal alle Liberoér være
påført kampskemaet før kampen udelukkende i felterne
reserveret hertil.

19.1.3
19.1.4

Én Libero, udnævnt af træneren før starten af kampen, vil
være aktiv Libero. Hvis der er en anden Libero, er denne
Libero reserve.

5.2.2
25.2.1.1
26.2.1.1

Libero’en kan hverken være holdanfører eller kampanfører
samtidigt med at være aktiv Libero.
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19.2

SPILLEDRAGT

4.3

Libero’erne skal bære en spilledragt(eller trøje for den
nyudpegede Libero) hvor i det mindste trøjen skal være i
en anden farve end de øvrige holdmedlemmers. Libero’en
må bære spilledragt i et andet design, men den skal være
nummereret som resten af holdmedlemmernes.
Ved "FIVB World and Official Competitions" må den
nyudpegede Libero bære spilledragt i samme stil og farve
som den oprindelige Libero, men skal have sit eget
nummer.
19.3

HANDLINGER MED LIBERO INVOLVERET

19.3.1

Spilhandlinger.

19.3.1.1 Libero’en må erstatte enhver bagspiller.

7.4.1.2

19.3.1.2 Libero’en er begrænset til at spille som bagspiller og må
ikke fuldføre et angrebsslag fra nogen position(inkl. banen
og frizonen), hvis bolden i berøringsøjeblikket er helt over
nettets overkant.

13.2.2
13.2.3
13.3.5

19.3.1.3 Libero’en må ikke serve, blokere eller forsøge at blokere.

12
14.1
14.6.2
14.6.6

19.3.1.4 En spiller må ikke fuldføre et angrebsslag højere end
nettets overkant, hvis bolden kommer fra et fingerslag fra
Libero’en udført i dennes angrebszone(eller dennes
forlængelse). Hvis Libero’en udfører den samme handling
fra en position udenfor dennes angrebszone, må
angrebsslag udføres uden denne begrænsning.

1.4.1
13.3.6
Fig. 1b

19.3.2

Erstatning af spillere.

19.3.2.1 Erstatning af spillere, der involverer Libero’en, tæller ikke
som regulære udskiftninger.

15.5
6.1.3

Antallet er ubegrænset, men der skal være afviklet en
spilperiode mellem to Libero erstatninger(undtaget
grundet skade/sygdom eller ved tvungen rotation som
følge af straf).
Libero’en kan kun erstattes med den spiller, Libero’en
erstattede.
19.3.2.2 Erstatning kan kun finde sted når bolden ikke er i spil og
før fløjtesignal til serv:
Ved starten af hvert sæt må Liberoén ikke gå på banen før
andendommeren har kontrolleret startopstillingen.

12.3
7.3.2
8.2
12.1

19.3.2.3 En erstatning, der er foretaget, efter at der er fløjtet til
12.3
serv, men før der slås til bolden, skal ikke afvises, men
12.4
resulterer i en verbal påmindelse efter spilperiodens ophør. 21.1
Gentagelse medfører øjeblikkelig afbrydelse af spillet og
tildeling af sanktion for forsinkelse. Resultatet af
sanktionen for forsinkelse afgør hvilket hold der skal serve
næste gang.
19.3.2.4 Libero’en og den erstattede spiller må kun indtræde på eller forlade banen i Liberoerstatningszonen.
19.3.2.5 Konsekvenserne af en ureglementeret Libero erstatning er
de samme som ved rotationsfejl.

1.4.4
7.5.1
7.7.2
26.2.2.2
Fig. 1b
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19.3.3

Udpegning af en ny Libero

19.3.3.1 Træneren har retten til at bytte den aktive Libero med
Liberoreserven - uanset årsag - men kun én gang i
kampen og kun efter at den aktive Libero er regulært
erstattet af sin ordinære spiller. Dette bytte skal noteres i
bemærkningsfeltet på kampskemaet og på Libero
kontrolskemaet.

19.3.2.1
19.3.3.2
5.1.2
19.3.2.1

Den oprindelige Libero må ikke genindtræde i spillet for
resten af kampen.
Hvis Liberoreserven skades, kan træneren udpege en ny
Libero for resten af kampen blandt alle(holdets)
spillere(undtaget den oprindelige Libero) der ikke er på
banen på tidspunktet for udpegningen.
KampHoldanføreren kan afgive alle sine rettigheder for at
blive udnævnt til Libero, hvis træneren ønsker det.
Udpegning af ny Libero grundet skade eller sygdom hos
Libero eller Liberoreserve tæller ikke som Libero
erstatning.
19.3.3.2 I tilfælde af udpegning af en ny Libero skal denne spillers
nummer anføres i bemærkningsfeltet på kampskemaet.

7.3.2
19.1.2
25.2.2.7

Man kan således udpege en eller to Liberoer blandt de 12 spillere*. En aktiv og en reserve. Den aktive
agerer, som den nuværende Libero, men man har nu muligheden for at foretage et bytte til
Liberoreserven(hvorved den oprindelige Libero ikke har mulighed for at genindtræde i spillet i resten af
kampen). Der vil fortsat være mulighed for, hvis reserve Liberoen(eller Liberoreserven) bliver skadet,
blandt i øvrige spillere at udnævnte en ny Libero.
[Kampskema vil ikke blive opdateret p.t. hvorfor eventuel Liberoreserve anføres blandt de ordinære 12
spillere.
*I internationale seniorturneringer bliver der mulighed for at udpege 14 spillere – og deriblandt de to
Liberoer(FIVB´s internationale kampskema er revideret i henhold til dette).
Regel 21 Ukorrekt optræden samt sanktioner

21

UKORREKT OPTRÆDEN SAMT SANKTIONER

21.2.3

Voldshandling: Fysiske angreb, aggressiv eller truende
adfærd.

21.3.3

Diskvalifikation

21.3.3.2 Det første fysiske angreb eller aggressiv og truende
adfærd sanktioneres med diskvalifikation uden yderligere
konsekvenser.

Fig.
11(8)
21.2.3

Handlinger der fører til diskvalifikation[under kampen] er strammet op. [I henhold til propositionerne for
Danmarksturneringen medfører såvel henstilling, straf og udvisning til en diskvalifikation, når forseelsen
sker efter kampens afslutning].
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Regel 24 ANDENDOMMER

24.3

ANSVAR

24.3.2

Under kampen skal andendommeren afgøre, fløjte og
give tegn ved:

24.3.2.4 Enhver fuldført blokering af en bagspiller eller et
blokeringsforsøg af en Libero. Angrebsfejl af bagspiller
eller Libero.

13.3.3
14.6.2
14.6.6
23.3.2.3d,e,g
Fig. 11(12)

Det er således nu 2. dommerens ret og pligt(sammen med 1. dommeren) at dømme (fløjte) for
angrebsfejl af bagspiller (hvilket i en periode udelukkende har været 1. dommerens opgave).

De officielle volleyballregler kan frit downloades i PDF-format fra www.volleyball.dk.
Divisionsdommerforeningen har en online version med søgemuligheder på www.ddf93.dk, her kan
samtlige rettelser ses i en samlet udgave, og reglerne kan ligeledes downloades.
Vi ønsker alle spillere, trænere, ledere og dommere en fortsat god sæson.
Vi skal gøre opmærksom på at den aktuelle turneringsledelse i sine propositioner og retningslinier kan
have bestemmelser, der begrænser eller udvider dele af volleyballreglerne. Opmærksomheden henledes
også på at der findes særskilte regler for Kidsvolley(www.kidsvolley.net) og Teen
Volley(www.teenvolley.dk).
Spørgsmål vedr. volleyballreglerne stiles til nedenstående og sendes til dvbf@volleyball.dk eller ved brug
af onlineform på www.ddf93.dk.
Dansk Volleyballforbunds Spilleregelgruppe.

Aage Christensen, Michael Andersen & Mads Olsen

P.S. Den netop offentliggjorte udgave er ikke opdateret m.h.t. de figurer hvori der er ændringer –
Fig. 1A, 1B og 2, idet FIVB p.t. ikke har udsendt den endelige illustrerede udgave.
Engelsk udgave af de officielle volleyballregler kan hentes hos www.fivb.ch – eller ses i onlineversion på
www.ddf93.dk.
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