SpilleRegelGruppen
August 2009
MA – MO

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.
På eliteklubmødet i forsommeren 2009, blev der ytret ønsker om, at man indførte en ny regel
omkring liberoudskiftning. Denne regel skulle give mulighed for, at et hold kunne afprøve deres
”anden-libero” uden at holdet skulle være låst af, ikke at kunne få sin "første-libero" på banen igen.
SpilleRegelGruppen har hen over sommeren udfærdiget en ny version af ”Officielle Volleyball
Regler 2009-2012”, hvori nye regler omkring liberoudskiftning er indføjet. Disse regler vil blive
gennemgået mere minutiøst længere inde i dette brev.
Ud over dette, indeholder dette brev ligeledes informationer om hvordan ukorrekt optræden i
fremtiden vil blive sanktioneret samt præcisering i forhold til udskiftningsprocedure og andre
nyttige informationer.

Herunder er forordet til den nye version af Officielle Volleyball Regler:
”FORORD til denne udgave.
Disse ”OFFICIELLE VOLLEYBALL REGLER” er oversat af Divisionsdommerforeningen DDF93 og DVBFs
SpilleRegelGruppe med udgangspunkt i FIVBs officielle volleyball regler fra september 2008.
Der er i denne udgave af Officielle Volleyball Regler indføjet nye regler vedrørende liberoudskiftning og
antallet af holdmedlemmer.
Det er nu tilladt, at foretage to (2) reglementerede liberoudskiftninger pr. sæt. Dette er en forsøgsordning,
som indtil videre er gældende for sæsonen 2009‐10 og finder anvendelse i samtlige rækker og samtlige
turneringer under DVBF.
Hvert hold har mulighed for at udpege libero eller libero reserve, som værende aktiv libero ved
begyndelsen af hvert sæt. Udpegningen sker ved at holdet noterer nummeret på den aktive libero på
opstillingssedlen for sættet.
Hvert hold må bestå af nu maksimalt 13 spillere, dog skal der udpeges én libero og én libero reserve
såfremt et hold ønsker at bestå af 13 spillere.
I forbindelse med denne udgave er der sket rettelser i henvisninger, enkelte mindre kommateringsfejl m.v.
Herunder er således kun nævnt kapitler med de væsentligste ændringer (i forhold til 14. udgave, 2.oplag
2008):
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4.1.1 HOLDSAMMENSÆTNING
- et hold kan bestå af 13 spillere.
15.1 ANTAL REGLEMENTEREDE SPILAFBRYDELSER
- tilføjelse om, at et hold ud over højst 2 time-outs og seks udskiftninger, også har ret
til to liberoudskiftninger pr. sæt.
15.3.3 (NY REGEL) liberoudskiftning og reglementeret udskiftning i samme spilafbrydelse.
- det er tilladt at foretage liberoudskiftning og reglementeret(/ede) udskiftning(er) i
samme spilafbrydelse – anmodningen om de 2 udskiftninger skal blot foretages
samtidigt. Dette betyder, at den libero som man ønsker skal indtræde i spillet, blot
træder ind i udskiftningszonen sammen med den ordinære spiller, som holdet ønsker
udskiftet.
15.10.3a (omformulering af tidligere oversættelse)
- omformuleringen giver en understregning af, at selve anmodningen om
udskiftningen er handlingen, hvor en eller flere spillere træder ind i
udskiftningszonen.
15.10.3c (omformulering af tidligere oversættelse)
- omformuleringen giver en understregning af, at selve anerkendelsen (godkendelsen)
til udskiftningen først sker, når enten sekretæren har trykket på buzzeren eller
2.dommeren har givet tegn hertil med fløjten.
R.19.1.1 UDPEGNING LIBERO
- en beskrivelse af, at et hold har ret til at være 13 spillere, heraf 2 liberoer.
R.19.3.3 UDPEGNING AF NY LIBERO – LIBEROUDSKIFTNING
- definition på en liberoudskiftning
R.19.3.3.1 (Liberoudskiftning)
- tilføjelse af note omkring notering på kampskemaet samt antal tilladte
liberoudskiftninger.
R.19.3.3.2 (NY REGEL) ekstraordinær liberoudskiftning
- beskrivelse af ekstraordinær liberoudskiftning.
R.19.3.3.3 (NY REGEL) udpegning af ny libero
- i tilfælde af, at hverken liberoudskiftning eller ekstraordinær liberoudskiftning er
mulig.
Disse ”OFFICIELLE VOLLEYBALL REGLER” kan frit downloades.
Enhver henvendelse vedrørende fortolkning af disse regler rettes til:
Dansk Volleyball Forbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
mailto:dvbf@volleyball.dk
eller direkte til den til enhver tid siddende formand for DVBFs SpilleRegelGruppe.
God læselyst…!!
DVBFs Spilleregelgruppe august 2009
v/ Michael Andersen og Mads Olsen”
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Nye regler for liberoudskiftning
Som tidligere nævnt, så er der til den kommende sæson indført nye regler for liberoudskiftning. De
nye regler er en forsøgsordning, som indtil videre er gældende for sæsonen 2009-10.
SpilleRegelGruppen og TurneringsStyreGruppen håber, at denne forsøgsordning vil animere mange
trænere og hold til, at udvikle mere end én libero således, at der på sigt kan blive endnu flere
dygtige liberoer i dansk volleyball.
Der er to hovedpunkter i de nye regler omkring liberoudskiftning:
‐ Det er tilladt at foretage to (2) liberoudskiftninger pr. sæt
‐

Det er tilladt for et hold at bestå af 13 spillere, såfremt der er udpeget både en
libero og en libero reserve.

Herunder er en oversigt over de regler, som regulerer reglen omkring liberoudskiftning – til disse
regler er indskrevet kommentarer, som forklarer sammenhængen.
4.1 HOLDSAMMENSÆTNING
4.1.1.
Et hold må bestå af maksimalt 12 spillere, én træner, én
hjælpetræner, én massør samt én læge. [I DVBF-regi må et
hold bestå af 13 spillere såfremt to (2) spillere er udpeget
som henholdsvis Libero og libero reserve].
For at holdene ikke skal undvære en almindelig spiller for at kunne udpege en libero reserve, kan et
hold nu bestå af 13 spillere, såfremt der er udpeget en libero og libero reserve på holdsedlen.
Kampskemaet og holdsedlen for den kommende sæson er tilrettet således, at der er plads til at
skrive både libero og liberoreserven på kampskemaet.
15.1 ANTAL REGLEMENTEREDE SPILAFBRYDELSER
15.1
Hvert hold har ret til højst to time – outs, seks udskiftninger
og to (2) liberoudskiftninger pr. sæt.
Der må foretages 2 liberoudskiftninger pr. sæt. Dette betyder, at den libero, som træneren udpeger
på opstillingssedlen før sættet, kan skiftes ud, og skiftes ind igen – på samme måde, som var
liberoen en almindelig spiller.
15.3 SAMMENHÆNGENDE AFBRYDELSER
15.3.3.
En liberoudskiftning og en eller flere reglementeret(ede)
udskiftning(er) kan foretages i samme spilafbrydelse.
Udskiftningerne udføres på samme måde, som var der tale
om reglementerede udskiftninger.
En liberoudskiftning foregår efter stort set samme fremgangsmåde (beskrives senere), som en
reglementeret udskiftning mellem almindelige spillere. Det er altså tilladt for et hold både:
‐ at foretage én eller flere reglementerede udskiftninger mellem almindelige spillere
og
‐ én liberoudskiftning i samme spilafbrydelse.
Anmodningen om udskiftningerne sker på samme måde, som havde der været tale om
reglementerede udskiftninger. Udskiftningsproceduren i dette tilfælde vil være, at den libero, som
ønskes indskiftet, blot træder ind i udskiftningszonen lige efter den eller de reglementerede spillere,
der ligeledes ønskes udskiftet.
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. [I DVBF-regi må et hold bestå af 13
spillere såfremt to (2) spillere er udpeget som henholdsvis
Libero og libero reserve].
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Både libero og libero reserve, skal være udpeget på kampskemaet (skrevet på holdsedlen) før kampens
start. Den libero, som noteres øverst på kampskemaet, vil resten af kampen have benævnelsen libero, vel
vidende at der ikke er forskel på libero og liberoreserve.
Holdet har mulighed for at udpege enten libero eller liberoreserve, som værende startende libero for
sættet (altså også det første). Liberoens nummer skrives på opstillingssedlen øverst i højre hjørne. Da
dette er en forsøgsordning, er der ikke et felt til notering af dette på kampskemaet, men det er således
opstillingssedlen, som afgør hvilken libero, der er den aktive libero.
Såfremt et hold glemmer at notere en libero på opstillingssedlen, betyder det ikke, at man ikke kan
benytte nogen libero i det pågældende sæt – man antager blot at liberoen fra starten af det foregående sæt
er udpeget.
Det er dog klart intentionen, at liberoen skal markeres på opstillingssedlen for hvert sæt!
Grunden til denne lempelige fortolkning er, at reglerne er en forsøgsordning, og der ikke ønskes en
begrænsning som følger af en mindre fejl.
Både libero og liberoreserve udpeges som sådanne før kampens start, og kan således ikke fungere som
almindelige spillere på noget tidspunkt i kampen.
19.2 SPILLEDRAGT
Der er ingen nye regler her, men blot en understregning af, at liberoernes spilledragt indbyrdes godt må
være ens (selvfølgelig med forskellige numre), blot de er forskellige fra de øvrige holdmedlemmers
spilledragt jf. de sædvanlige regler, der er gældende herfor.
NB! Jf. TSGs reglementer er det også et krav at liberoens spilledragt skal være forskellig fra
modstanderens spilledragt.
19.3.3 UDPEGNING AF NY LIBERO – LIBEROUDSKIFTNING
DEFINITION:
19.3.3
En liberoudskiftning er den handling hvor den aktive libero
erstattes med den libero, der på tiden for udskiftningen, ikke
er aktiv.
19.3.3.1
Træneren har retten til at udskifte den aktive libero med
libero reserven – uanset årsag. Et hold må maksimalt
foretage 2 liberoudskiftninger pr. sæt, og kun efter den
aktive libero har erstattet en bagspiller. Denne udskiftning
skal noteres i bemærkningsfeltet på kampskemaet.
[DVBF: Noteres som: ”Hold A/B: L til LR, x.sæt xx-xx”.]
Liberoen skal have erstattet en bagspiller, førend en liberoudskiftning kan finde sted. Grunden til dette er,
at vi ønsker at visualisere udskiftningen over for alle aktører inden for spillepladsen - ligeledes for at
tilskuerne kan se, at der sker en liberoudskiftning.
Det er beskrevet hvorledes registreringen på kampskemaet sker, og ovenstående formulering er
fyldestgørende og eneste korrekte format for registrering. Her er det utrolig vigtigt, at sekretæren og
andendommeren i fællesskab er opmærksom på, hvilken libero, der har været startende libero for sættet.
Såfremt en træner vælger at udpege libero reserve, som værende aktiv libero fra starten af sættet, vil
registreringen på kampskemaet være som følger:
Hold A/B: LR til L x.sæt xx-xx
I forhold til liberoers deltagelse på eventuelle andre hold i samme klub gælder det, at såfremt en libero ikke
har deltaget i kampen og ej heller er sanktioneret for ukorrekt optræden, noteres dette i
bemærkningsfeltet efter kampens afslutning. Den korrekte formulering for notering på kampskemaet er
som følger:
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Hold X: L (eller LR) nr. X ej anvendt.
Det er det pågældende holds holdanfører, der er ansvarlig for, at dette noteres på kampskemaet af
sekretæren eller dommerne. Det er således aldrig dommernes ansvar, at få dette noteret på kampskemaet.
Såfremt der ikke fremgår noget af kampskemaet, betragtes begge liberoer som have
deltaget i kampen!

19.3.3.2 EKSTRAORDINÆR LIBEROUDSKIFTNING
19.3.3.2
En skadet eller syg Libero, der ikke kan fortsætte med at
spille, skal udskiftes reglementeret. Hvis dette ikke er
muligt, er holdet berettiget til en ekstraordinær udskiftning
udover begrænsningerne i R. 19.3.3.1.
Med ekstraordinær udskiftning menes, at den Libero, som
ikke er på banen på tidspunktet for skaden må erstatte den
skadede Libero. Den udskiftede skadede/syge Libero må
ikke senere deltage i kampen.
Såfremt der, i tilfælde af skadet eller syg libero, er en ikke-aktiv libero tilstede, så er det denne der først
skal indskiftes, såfremt holdet fortsat ønsker at benytte en libero.
19.3.3.3

Hvis en Libero skades, og holdet ikke kan foretage en
reglementeret eller ekstraordinær liberoudskiftning, kan
træneren udpege en ny Libero for resten af kampen blandt
alle(holdets) spillere, der ikke er på banen på tidspunktet for
udpegningen.
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.
Der er i lighed med forrige sæson stadig mulighed for, at et hold kan udpege en vilkårlig spiller som
libero, såfremt den aktive libero bliver skadet eller syg. Blot er betingelsen, at der ikke er mulighed for at
lave en ekstraordinær liberoudskiftning.

Her er det vigtigt, at både dommere og trænere er opmærksomme på forskellen mellem ”udpegning
af ny libero” og ”ekstraordinær udskiftning af en almindelig spiller”!
Ved udpegning af ny libero gør det sig gældende, at
‐

et hold ikke behøves at udpege en ny libero umiddelbart efter skaden er indtruffen, men
godt kan vente for at se, om den skadede libero har mulighed for at blive spilleklar igen.
Ligeledes er der også mulighed for at foretage reglementerede udskiftninger, hvis den
spiller man ønsker udpeget som ny libero er på banen.

‐

En spiller som forud for udpegning har deltaget i en reglementeret udskiftning er således
heller ikke afskåret fra at blive udpeget som ny libero. Dette forudsætter blot, at denne
spiller enten er på udskiftningsbænken, eller som følge af en reglementeret udskiftning
kan komme det.

‐

Såfremt den spiller, som liberoen oprindeligt erstattede ønskes udpeget som ny libero,
forudsætter dette, at denne spiller forud for udpegningen kan udskiftes ved en
reglementeret udskiftning.
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Hvis der er tale om en ekstraordinær udskiftning, så
‐

skal den spiller der ønskes udskiftet ekstraordinært i stedet for den skadede spiller, være
på udskiftningsbænken på tidspunktet for skaden!

‐

Ligeledes kan liberoen eller dennes erstatning ikke deltage i en ekstraordinær
udskiftning.

Udskiftningsprocedure
Der var i sidste sæson en del usikkerhed omkring udskiftningsproceduren, hvilket var en helt naturlig
følge af, at reglerne skulle bundfælde sig i hukommelsen hos både spillere og dommere.
Til den kommende sæson præciseres det hvorledes udskiftningsproceduren skal foregå, ligesom
oversættelsen af regelteksten er omformuleret således, at den afspejler de oprindelige hensigter fra FIVBs
Rules of the Game Commision.
15.10 UDSKIFTNINGSPROCEDURE
15.10.3a

Den egentlige anmodning om udskiftning sker ved, at den/de
parate udskiftningsspiller(e) træder ind i udskiftningszonen i en
regulær afbrydelse.

15.10.3c

Anmodningen om udskiftning anerkendes og meddeles af
sekretæren ved hjælp af buzzeren eller af andendommeren ved
fløjtesignal.

Anmodningen om udskiftningen sker ved at spilleren/spillerne træder ind i udskiftningszonen (dette
svarer til at træneren førhen viste tegnet for udskiftning).
For at anmodningen bliver godkendt og udskiftningen kan blive reglementeret, kræver det at:
‐ Sekretæren giver tegn med buzzeren
‐

eller
Andendommeren giver tegn med fløjten

Hvis ikke der er givet tegn fra sekretæren eller andendommeren, er udskiftningen ureglementeret
og straffes som sådan!
Hovedreglen er, at det er sekretæren, der skal give tegn med buzzeren, og det er undtagelsen, at det er
andendommeren, der giver tegn med fløjten.
Proceduren for udskiftning er i kronologisk rækkefølge som følger:
1. Spilleren/spillerne der ønskes udskiftet, træder ind i udskiftningszonen efter hinanden
2. Sekretæren (eller andendommeren) godkender anmodningen ved buzzer (eller
fløjtesignal)
3. Førstedommeren viser tegn for udskiftning. (Andendommeren gør ikke)
4. Andendommeren stiller sig tæt ved stolpen, og guider spillerne i løbet af udskiftningen.
5. I det øjeblik spillerne skal krydse sidelinjen, krydser andendommeren armene foran sig,
for at signalere, at spillerne kan og skal bytte. Det er altså nødvendigt, at spillerne står
stille ud for hinanden et øjeblik, så sekretæren og tilskuerne har mulighed for at se,
hvilke spillere der udskiftes.
Side 6 af 8

6. Når sekretæren har registreret udskiftningen på kampskemaet, vises ”klar-tegn” med
begge hænder.
7. Andendommeren gentager dette tegn, og signalerer dermed til førstedommeren, at spillet
kan fortsætte.
Såfremt en anmodning om udskiftning kommer samtidig eller efter førstedommeren har givet tilladelse til
serven, og sekretæren trykker på buzzeren, afbryder dette ikke spilperioden. Dette betegnes som en
uberettiget anmodning, og ved gentagelsestilfælde i kampen, vil der blive sanktioneret med en sanktion
for forsinkelse.

Sekretærens brug af fløjte
Det har tidligere været tilladt, at man lod sekretæren benytte en fløjte, men dette vil fremover ikke være
tilladt. Grunden til dette er, at det strider imod de Officielle Volleyball Regler.
22.2 PROCEDURER
22.2.1

Kun første‐ og andendommeren må bruge en fløjte under
kampen.

Der for vil det fremadrettet kun være muligt, at lade sekretæren anerkende anmodninger om udskiftninger,
såfremt det er muligt at benytte en buzzer eller lign.

Ukorrekt optræden
Volleyball er en sport, hvor spillerne skal have mulighed for at tilskuerne, og hvor dommerne skal lede
kampen til en fair afgørelse.
Det er ligeledes dommernes opgave, at tillade spillet at flyde og bruge reglerne til at straffe det unfair eller
henstille mod det uhøflige.
Det er fra FIVBs side blevet indskærpet, at volleyball‐sportens hovedformål er, at underholde med
volleyball, og diskussioner omkring dommernes kendelser skal minimeres – tilskuerne er kommet for at se
volleyball, og ikke for at se diskussioner. Derfor vil der i den kommende sæson, blive fokuseret på at
minimere højlydte diskussioner over dommerkendelser. Det vil selvfølgelig stadig være tilladt for
kampanføreren, at stille spørgsmål til dommernes fortolkninger af reglerne, men decideret brok og
usportslig optræden vil ikke blive accepteret. Dette sker for, at tilskuerne vil opleve et bedre flow i
kampene.
Det indskærpes, at alle henvendelser til dommerne sker ved dommerstolen (og ved andendommeren, hvis
det drejer sig om dennes fortolkning af Officielle Volleyball Regler) og alle henvendelser alene drejer sig om
dommernes fortolkning af de Officielle Volleyball Regler.
Omvendt skal ovenstående ikke opfattes som om, at det ikke er tilladt for holdmedlemmer, at juble over
spektakulære handlinger i kampens hede – det er helt tilladt, og der opfordres hertil.
Det er SpilleRegelGruppens forhåbning, at spillere såvel som trænere, vil tage godt imod dette tiltag. Det er
alene for at give alle holdmedlemmer mulighed for at underholde tilskuerne med flot og spektakulær
volleyball. De
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Henstillinger for forsinkelse
Såfremt et hold tildeles en henstilling for forsinkelse, skal dette fremadrettet noteres i bemærkningsfeltet,
da kolonnen i sanktionsfeltet i den kommende sæsons version af kampskemaet er udgået.
Den korrekte notering på kampskemaet er som følger:
Hold A/B: H.F.F. x.sæt; xx‐xx

Sekretærforpligtelser
Det indskærpes generelt for alle klubber, at man bliver endnu bedre til, at overholde sine
arrangørforpligtelser, og sørger for at stille med 2 kvalificerede sekretærer
SENEST 30 MINUTTER FØR KAMPSTART!!
Det er vigtigt, at klubberne også forstår, at det forstyrrer dommernes forberedelse til kampen, hvis ikke
sådanne formaliteter er på plads. Det er SpilleRegelGruppens antagelse, at såfremt alle de praktiske ting i
forhold til afvikling af kampen er på plads, giver dette dommerne mulighed for at yde en endnu bedre og
mere koncentreret indsats til gavn for både spillere, trænere og tilskuere.

Sluttelig ønsker SpilleRegelGruppen alle en rigtig god sæson med mange spændende kampe, og vi håber at
alle vil tage godt imod de tiltag der er indført til den kommende sæson.

Mange venlige hilsner
DVBFs SpilleRegelGruppe
Michael Andersen og Mads Olsen
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