Nyhedsbrev fra SpilleRegelGruppen - Marts 2010.

Kære DT-dommer.

Der er i den senere tid tilgået SpilleRegelGruppen et par spørgsmål, som nu udgives i dette nyhedsbrev.
Det er SRGs intention, at de fleste af de spørgsmål vi får, bliver offentliggjort således at vi kan dele vores
viden til flest mulige – til gavn for alle.
Case 1.
”En spiller gør sig klar til at serve. Spilleren står uden for servezonen. 1.dommeren fløjter til serv. Er det
korrekt at 1.dommeren giver tilladelse til serven, når spilleren står uden for servezonen?”
Ja, det er en korrekt handling af 1.dommeren. Det er tilladt for den servende spiller, at påbegynde sin
servehandling uden for servezonen, så lang tid afsættet til springserv/ føddernes placering er inden for
servezonen.
12.3

TILLADELSE TIL SERVEN
Førstedommeren tillader serven efter at have
sikret sig, at holdene er klar til at spille, og
serveren er i besiddelse af bolden.

12.4.3

I det øjeblik, der slås til bolden eller sættes af
til springserv, må serveren hverken berøre
banen(baglinjen inkl.) eller området uden for
servezonen.

Yderligere er dette uddybet i Refereeing Guidelines and Instructions:

3. The first referee and the corresponding line judges must pay attention to the position of the server
at the moment of the service hit or take off for a jump service. The line judges must immediately signal
to the referee if a fault is committed and the first referee must whistle it. The server may start his/her
service motion outside the service zone but must be fully inside at the time of contact (or must be fully
inside the service zone at the moment of the take-off).

Case 2.
”I en spilperiode smasher en net spiller fra hold A og bolden lander tæt på sidelinjen på hold Bs side af
nettet. En spiller spærrer for førstedommerens udsyn, og det er ikke muligt for nogen af de to dommere, at
afgøre om bolden er inde eller ude. Derfor vælger førstedommeren korrekt at spilperioden skal spilles om.
Inden førstedommeren giver tilladelse til serven anmoder hold B om en time-out, og hold A om en
udskiftning.”
Er disse 2 anmodninger tilladte?
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Nej, disse 2 anmodninger er ikke tilladte, når der er tale om en spilperiode, der skal spilles om. Det man skal
se på er, at det er den forrige spilperiode, og præcis den forrige spilperiode, man skal spille om. Det vil sige,
at hvert hold skal spille den eksakte spilperiode ud fra de forudsætninger de respektive hold havde forud
for den oprindelige spilperiode, da det ellers ikke vil være den samme spilperiode, man spiller.
Dette er kommunikeret i referatet fra CEV Referee Seminar 2009:
•
•

The first referee calls a double fault and decides to replay the rally. Before he whitsles for service,
the coach of Team A request a time-out. Is that allowed? NO
The first referee calls a double fault and decides to replay the rally. Before he whistles for service,
the coach of Team A request his first substitution in this set. Is this allowed? NO

Såfremt en spiller skades, og spilperioden skal spilles om, er det naturligvis tilladt at foretage en udskiftning,
således at den skadede spiller udskiftes med en ”rask” spiller.

Forberedelse til finaleslutspil og kvalifikationsspil.
I de forestående finalekampe og kval. til eliten vil SRG gerne opfordre alle dommere til at være de gode
medspillere i kampene og sørge for at vi optræder som professionelle og fair – præcis som vi plejer.
SRG vil endvidere i den forbindelse gerne opfordre alle dommere til at være ekstra omhyggelige i
instruktionen af sekretærerne i slutspilskampene. Da vi forhåbentlig får stor eksponering i medierne, er det
vigtigt at vi som dommere gør vores ypperste til at få afviklet kampene glidende og uden unødige spilstop.
SRG ønsker alle dommere et godt slutspil, og vi håber at mange vil benytte lejligheden til at komme ud og
se en masse god volleyball.
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