Spilleregelgruppen
1. september 2005
AaC – JL / aac

Til Alle Klubber, Kredse, Dommere.

Kære Volleyballvenner.
Spilleregelgruppen har udgivet en ny version af de officielle volleyballregler, gældende for perioden 2005
– 2008 og disse vil træde i kraft i forbindelse med sæson 2005 – 2006 (inkl. forestående runder i DVBFCUP).
Forordet til den nyeste version af reglerne lyder:
”Disse ”OFFICIELLE VOLLEYBALL REGLER” er oversat af DVBF´s SPILLEREGELGRUPPE med
udgangspunkt i FIVB´S officielle volleyball regler fra maj 2005.
I forbindelse med denne udgave er der sket ombrydninger af kapitler m.v.
Herunder er således udelukkende nævnt kapitler med de væsentligste ændringer (i forhold til 12. udgave
2002):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

NY INDLEDNING: FILOSOFI BAG REGLER OG DØMNING
REGEL 7: OPVARMNING SKER SAMTIDIGT, MED MINDRE DER ØNSKES SEPARAT OPVARMNING
REGEL 15: SAMMENSKRIVNING AF REGEL 8 OG 16
REGEL 19: LIBERO SKAL IKKE PÅFØRES OPSTILLINGSSEDDEL.
REGEL 24 & 27: FORDELING AF (2. DOMMERS OG LINIEDOMMERES) ANSVAR VED BOLDENS
PASSAGE AF ANTENNE, SAMT SPILLERS BERØRING AF ANTENNE.
REGEL 26: NYT KAPITEL – ASSISTERENDE SEKRETÆR
NYT AFSNIT: DEFINITIONER”

1)
Ud over en kort spilbeskrivelse har det internationale volleyballforbund indledningsvis indføjet et afsnit
om filosofien bag reglerne og dømning (gengivet i sin helhed sidst i dette brev):
2)
Volleyballreglerne angiver nu:
7.2

OPVARMNINGSPROCEDURE

7.2.1

Før kampen kan begge hold varme op sammen ved
nettet i 6 minutter, hvis holdene forinden har haft en
bane til rådighed, og i 10 minutter, hvis de ikke har haft
denne mulighed.

7.2.2

Ønsker én af holdanførerne at foretage netopvarmning
separat (efter hinanden), kan holdene gøre dette i 3 eller
5 minutter i henhold til R.7.2.1.

Der er således tale om at fælles opvarmning nu er ”normalen” (altså afspejler hvad der har været praksis
i mange år) og separat opvarmning udelukkende gennemføres efter ønske fra anfører.
Retningslinier for afvikling af en volleyballkamp punkt 6 revideres i overensstemmelse hermed.
3)
Efter indførelse af Libero i sidste version af reglerne var der forskellige gengangere om udskiftninger m.v.
i Regel 8 og 16. Dette er nu samlet i Regel 15. Alle Regler fra 9 til 24 har således fået nye numre.
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4)
Volleyballreglerne angiver nu:
19.1.2

Libero’en skal være påført kampskemaet før kampen i feltet
reserveret hertil.

19.3.3.2 I tilfælde af udpegning af en ny Libero skal denne spillers nummer
anføres i bemærkningsfeltet på kampskemaet.

Det fremgår ikke direkte, men det ændrede er at Liberoen ikke længere skal påføres opstillingssedlen,
men udelukkende fremgår af Kampskema (- og dermed af fra holdsedlen), altså skal Libero udpeges på
det tidspunkt (uændret 30 minutter før kampstart) hvor holdsedlen afleveres, og kan ikke som nu
udpeges indtil opstillingssedlen afleveres.
Retningslinier for afvikling af en volleyballkamps punkt 9 er revideret således at opstillingssedler skal
afleveres 10 minutter før kampstart. Dette er begrundet i at det nuværende tidspunkt (2 minutter før)
ikke levner dommerne (ikke mindst 1. dommeren) og speaker en chance for at tjekke opstillingerne forud
for kampstart (dommerne står på banen for præsentation).
FORM-DT8 (DT-holdseddel) er revideret og indeholder nu en særskilt linie, hvorpå navnet på Liberoen
skal påføres.
Opstillingssedlens felt til påførsel af Libero skal ikke bruges (ved genoptryk udgår feltet).
5)
Volleyballreglerne angiver nu:
24

ANDENDOMMER

24.3

ANSVAR

24.3.2.7 Bolden passerer nettet helt eller delvist udenfor
overspilningsområdet til modstanderens banehalvdel
eller berører antennen på dennes side af nettet.

8.4.3
8.4.4

Det er således nu 2. dommerens ret og pligt at dømme (fløjte) for sådanne fejl (hvilket før var
liniedommernes opgave). Vi har dog i den foregående periode i Danmark (grundet den manglende brug
af liniedommere) tolket reglen som ovenfor, hvorfor der reelt ingen ændring er.
6)
Assisterende sekretær
Volleyballreglerne angiver nu at der officielt skal være en assisterende sekretær, hvis primære opgave er
at holde styr på Liberoerstatninger. Denne regel tages ikke i brug i Danmark (undtaget officielle
internationale turneringer).
7)
Definitioner
I slutningen af volleyballreglerne er som noget nyt indført en liste over anvendte definitioner.

De officielle volleyballregler kan frit downloades i PDF-format fra www.volleyball.dk.
Divisionsdommerforeningen har en online version med søgemuligheder på www.ddf93.dk, hvorfra
reglerne ligeledes kan downloades.
Vi ønsker alle spillere, trænere, ledere og dommere en god sæson.
Spørgsmål vedr. volleyballreglerne stiles til nedenstående og sendes til dvbf@volleyball.dk
Dansk Volleyballforbunds Spilleregelgruppe.
John Lillhauge & Aage Christensen
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NY INDLEDNING: FILOSOFI BAG REGLER OG DØMNING

FILOSOFIEN BAG REGLER OG DØMNING.
INTRODUKTION.
Volleyball er en af de mest succesfulde og populære konkurrence- og
rekreative sportsgrene i verden.
Det er hurtigt, det er spændende og spilhandlingerne er eksplosive. I dag
består volleyball af mange afgørende, sammenfaldende elementer hvis
komplementære vekselvirkning gør det unikt blandt lignende sportsgrene.

I de sidste år har FIVB taget store skridt for at tilpasse spillet til et moderne
publikum.
Denne tekst er tilegnet et bredt volleyball spektrum - spillere, trænere,
dommere, tilskuere eller kommentatorer af følgende grunde:
- Forståelse af reglerne tillader bedre spil - trænere kan skabe bedre
holdstruktur og taktik ved at lade spillere få frie tøjler til at vise deres
formåen;
- Forståelse af at sammenhængen mellem reglerne giver officials bedre
mulighed for at træffe bedre afgørelser.
Denne introduktion fokuserer først på volleyball som en konkurrencesport,
mere end at redegøre for de basale egenskaber der kræves for succesfuld
dømning.
VOLLEYBALL ER EN KONKURRENCESPORT
Konkurrence berører skjulte styrker. Det udstiller det bedste af evner, kraft,
kreativitet og æstetik.
Reglerne er opbygget til at tillade alle disse kvaliteter. Med nogle få
undtagelser, tillader volleyball alle spillere at spille både ved nettet (i angreb)
og i banen ( for at forsvare eller serve).
William Morgan, spillets opfinder, ville stadig kunne genkende det fordi
volleyball har bibeholdt nogle bestemte enestående og essentielle elementer
gennem tiden. Nogle af disse er fælles med andre net-, bold-,
ketsjersportgrene:
- Serv.
- Rotation (spillere skiftes til at serve).
- Angreb.
- Forsvar.
Volleyball er dog, enestående blandt netspil ved at der kræves at bolden
holdes i luften konstant - og ved at tillade et hold en grad af sammenspil før
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bolden skal spilles tilbage til modstanderne.
Indførelsen af en speciel defensiv spiller - Liberoen - har ført spillet fremad
m.h.t. længden af spilperioderne og mere vekslende spil.
Ændringerne af reglerne for serv har ændret udførelsen af serven fra blot at
sætte spillet i gang til at være et angrebsvåben.
Rotationsprincippet er etableret for at sikre allround udøvere. Reglerne om
spilleres positioner skal tillade hold at have fleksibilitet og at skabe
interessante udviklinger i taktikken.
Deltagere bruger dette regelsæt til at konkurrere på teknik, taktik og kraft.
Regelsættet tillader spillerne en frihed i udtryk til at begejstre tilskuere og
fjernsynsseere.
Og volleyballs image bliver bedre og bedre.
Som spillet udvikles, er der ingen tvivl om at det vil ændres, vil blive bedre,
stærkere og hurtigere.
DOMMEREN I DISSE RAMMER
Det væsentlige for en god official ligger i begrebet fairness og ensartethed:
- At være fair over for alle deltagere.
- At blive opfattet som fair af tilskuerne.
Dette kræver en mængde tillid - dommeren må være betroet til at tillade
spillerne at underholde:
- Ved at være præcis i sine kendelser.
- Ved at forstå hvorfor reglerne er skrevet.
- Ved at være en dygtig organisator.
- Ved at tillade spillet at flyde og lede det til en afgørelse.
- Ved at være en underviser - bruge reglerne til at straffe det unfair eller
henstille mod det uhøflige.
- Ved at fremme spillet - ved at tillade de spektakulære elementer i spillet
og ved at lade de bedste spillere gøre hvad de er bedst til: Underholde
publikum.
Endelig kan vi sige at en god dommer vil bruge reglerne til at gøre spillet til
en fuldendt oplevelse for alle involverede.
Til de som har læst så langt, se de efterfølgende regler som det nuværende
udviklingstrin af en stor sport, men tænk på hvorfor disse få indledende
bemærkninger kan være af samme vigtighed for dig i din position i sporten.
Bliv involveret!
Lad bolden flyve.
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