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Til alle Klubber, Kredse, Dommere og andre interesserede.
En ny sæson står for døren, og derfor er SpilleRegelGruppen nu klar med informationer, som
vedrører spillere i alle rækker fra starten af den kommende sæson – dette gælder også de første
runder af Landspokalturneringen og DVBF Cup.
Til denne sæson er der implementeret nye regler omkring liberobytte – bedre kendt som

Freedom Libero

Baggrunden for indførelsen af disse regler er, at reglerne med succes har kørt som en
forsøgsordning i diverse internationale turneringer under CEV såvel som FIVB, og at der haves en
forventning om, at disse regler snarest vil blive en permanent del af De Officielle Spilleregler.
Til denne sæson har DVBFs SpilleRegelGruppe i samarbejde med TurneringsStyreGruppen
udarbejdet en dansk version af disse regler ud fra de generelle principper, der har gjort sig
gældende i forsøget fra de internationale turneringer.
Den eneste afvigelse herfra er, at vi rent turneringsmæssigt ikke ønsker, at begrænse et hold til
kun at kunne spille med 2 liberoer, hvis holdet består af 12 spillere.
Det ønsker vi skal være op til den enkelte træner af afgøre.
Yderligere har vi implementeret, at et hold, i lighed med store FIVB-turneringer, kan bestå af 14
spillere (12 regulære spillere og 2 liberoer).
Det er vores håb, at denne lempeligere ”liberobytte-regel”, vil medføre mere spilletid til yngre
liberotalenter, samt at det vil kunne give en større specialiseringsfrihed/mulighed på
liberopladsen.
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Reglerne omkring Freedom Libero beskrives i hovedoverskrifter således:

-

Et hold må bestå af op til 12 spillere + 2 liberoer, herunder også fx 6 spillere og 2 liberoer

-

Definition: Et liberobytte er handlingen, hvor den aktive libero fra banen bytter med liberoreserven

-

Der skal være afviklet en spilperiode mellem to liberoerstatninger/liberobytter. Der kan ikke
foretages både liberobytte (mellem 2 liberoer) og liberoerstatning (mellem regulær spiller og
libero) i samme spilafbrydelse

-

Liberobytte skal foregå i liberoerstatningszonen

-

Der kan frit vælges mellem de 2 liberoer når en liberoerstatning (regulær spiller og libero) foretages

-

Liberobytte kræver ikke tilladelse fra dommerne

-

Antallet af liberobytter er ubegrænset

-

Liberoreserven kan byttes med den aktive libero direkte på banen.

-

Liberoen må fortsat kun erstattes af den regulære spiller, som enten den aktive eller den
”indbyttede” libero erstattede.

-

I tilfælde af en skadet libero:
o v. 2 liberoer: liberoreserven byttes på banen – der kan ikke udpeges en anden libero. Skades
den oprindelige liberoreserve, kan der udpeges én ny libero.
o v. 1. libero: Der kan udpeges én ny libero.
o Fælles for begge: Skades den ny-udpegede libero, kan der fortsat udpeges én ny libero

-

Der må naturligvis fortsat kun være én libero på banen på samme tid.

Herunder ses regelteksten på de regler, hvori der er sket ændringer i forhold til den oprindelige
tekst fra De Officielle Volleyballregler 2009-2012:

Sidste års forsøg med liberoudskiftning er ikke længere gældende.
4.1

HOLDSAMMENSÆTNING

4.1.1

Et hold må bestå af maksimalt 12 spillere og 2 liberoer, én træner, én hjælpetræner, én massør samt
én læge.
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REGLEMENTEREDE SPILAFBRYDELSER
Reglementerede spilafbrydelser er: time - out´s og udskiftninger.
En afbrydelse er tiden fra en afsluttet spilperiode og førstedommerens fløjtesignal for den næste
serv. Liberobytte og liberoerstatninger må ske uden nogen reglementeret afbrydelse af kampen.

19.1

UDPEGNING AF LIBERO

19.1.1

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

19.3.2.1

Erstatning af spillere, der involverer Libero’en, tæller ikke som regulære udskiftninger.
Antallet er ubegrænset, men der skal være afviklet en spilperiode mellem to Libero
erstatninger/liberobytter(undtaget grundet skade/sygdom eller ved tvungen rotation som følge af
straf).
Libero’en kan kun erstattes med den spiller, Libero’en erstattede.
En libero må kun byttes med en anden libero.

19.3.2.4

Libero’en og den erstattede spiller må kun indtræde på - eller forlade banen i Liberoerstatningszonen.
Liberobytte skal også foregå i liberoerstatningszonen.

19.3.3.1

Træneren har retten til at bytte den aktive Libero med Liberoreserven - uanset årsag – på et hvilket
som helst tidspunkt i kampen.
Hvis begge liberoer 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.
Såfremt der kun er noteret én libero på kampskemaet fra kampens start, kan der udpeges én ny
libero, som udpeges som libero for resten af kampen, i tilfælde af at liberoen bliver syg eller skadet.
Såfremt denne nyudnævnte libero også bliver syg eller skadet, kan der udpeges en ny libero.
Hvis der fra start er noteret 2 liberoer på kampskemaet, kan en ny libero kun udpeges, såfremt begge
liberoer skades.
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De tidligere liberoer kan ikke senere genindtræde i kampen.
Holdanføreren 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.
Såfremt liberoen bliver udvist eller diskvalificeret, kan denne erstattes med holdets anden libero,
men har holdet kun én libero, må holdet spille resten af kampen uden libero.

Spørgsmål vedr. dette brev kan rettes til Mads Olsen på mail: madso@tiscali.dk
Vi håber, at alle får en god og spændende sæson, med mange spændende kampe på alle niveauer.

Mange venlige hilsner
DVBFs SpilleRegelGruppe

Michael Andersen og Mads Olsen
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