Spilleregelgruppen
januar 2009.
AaC – MO - MA / aac

Til Alle Klubber, Kredse, Dommere og andre
interesserede

Kære Volleyballvenner.
Spilleregelgruppen udsendte kort før jul brev med oplæg til de nye volleyballregler, som trådte i kraft pr.
1. januar 2009.
Når vi allerede nu henvender os til Jer igen skyldes det at vi er blevet gjort opmærksom på en manglende
revision i Regel 11.3 BERØRING AF NETTET - den foreliggende 1. udgave.
Spilleregelgruppen har modtaget flere spørgsmål fra dommere til en pågældende regel, og vi har således
i vore svar taget udgangspunkt i et forkert grundlag. Vi skal understrege at vi ikke har givet forkerte
anvisninger, men spilleregelgruppen har vurderet at det er en så afgørende fejl, som er blevet rettet nu
med udgivelse af 2. udgave af januar 2009, at vi udsender denne meddelelse. Vi beklager ulejligheden.
Regel 11 SPILLER VED NETTET
Regel 11.3.1 har således følgende ordlyd:
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.

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.

Vi kan henlede opmærksomheden på en videoserie på det ungarske volleyballforbunds
hjemmeside(udarbejdet af FIVB rulecomission medlem Lazlo Herpai) på
http://www.hunvolley.hu/mrsz/jatekvezetok/szab_terem/netrule.htm
Hvor ændringerne i regel 11(11.3.1 og 11.4.4) meget fint er vist ved en række cases.
Spileregelgruppen har benyttet lejligheden til at rette et par mindre korrekturmæssige fejl i 2. udgave.
Ordlyden er rettet i onlineversionen på www.ddf93.dk og reviderede udgaver i PDF-format kan
downloades fra samme, samt på www.volleyball.dk. Vi anbefaler de, som allerede har hentet 1. udgave
at hente den nye 2. udgave. [Ønsker man udelukkende at printe reviderede sider er der tale om siderne
2,25,34 og 35]

Spilleregelgruppen vil i samme omgang, i forlængelse af Turneringsledelsen for Danmarksturneringens
udsendelse til DT-klubber og DT-dommere vedr. ændring af Propositionerne for DVBF’s

Danmarksturnering, §6 Holdsedler,
gøre dommere og klubbers sekretærer opmærksomme på at såvel Libero som Libero reserves navne skal
overføres fra holdseddel til kampskemaets holdrubrik, blandt holdets 12 spillere. Libero reserven noteres
blandt holdets max. 11 ordinære spillere og mærkes med LR. I tilfælde af at der under kampen sker et
Liberobytte, noteres dette i.h.t. volleyballreglernes Regel 19.3.3.1 i bemærkningsfeltet[Liberobytte hold A/B,
sæt, pointstilling].
Der vil ikke blive udarbejdet ny udgave af internationalt kampskema på dansk, før næste ordinære oplag.
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I henhold til propositioner for DVBF´s Danmarksturnering §33 er Libero reserven(i lighed med
udskiftningsspillere) således ikke bundet af kampen, hvis denne ikke kommer på banen.

Spørgsmål vedr. volleyballreglerne stiles til nedenstående og sendes til dvbf@volleyball.dk eller ved brug
af onlineforum på www.ddf93.dk.
Dansk Volleyballforbunds Spilleregelgruppe.

Aage Christensen, Michael Andersen & Mads Olsen
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