Spilleregeltest 2013

NAVN:______RETTEARK_________________________________

Du er nu ved at gå i gang med regeltesten, men før du starter er der nogle få, men vigtige ting du skal huske:
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Du må bruge alle hjælpemidler – til gengæld skal du forvente at både De Officielle Volleyballregler 2012 (på
dansk og IKKE FIVB’s version 2013-2016), ”FIVBs Casebook 2012 – revision 1.3” samt ”FIVB Refereeing
Guidelines and Instructions” skal anvendes. Disse kan hentes på www.fivb.org
Husk at læse spørgsmålet grundigt igennem, og vær især opmærksom på hvilke termer der benyttes – det
kunne let gøre en forskel for om et svar er rigtigt eller forkert.
Prøven er individuel, og vi forventer at alle er så professionelle, at dette naturligvis overholdes.
Du angiver dit svar, ved at sætte et X ud for det eller de svar, som du mener er de rigtige. *Ved enkelte
spørgsmål kan du blive bedt om at formulere et svar.
Du har chancen for at bruge hjælpemidler – brug dem i stedet for at gætte. Hvis spørgsmålet fx omhandler
netberøring, kræves det, at man læser afsnittene omkring ”spiller ved nettet” i både De Officielle
Volleyballregler,” Refereeing Guidelines and Instructions” samt ”Casebook”.
Hvert spørgsmål giver enten 5 point eller 0 point. Du skal have 75 point for at bestå testen.
Når du er færdig med prøven, gemmer du filen og tilføjer dit navn til filnavnet (fx: Spilleregeltest Seminar
2013 – Mads Olsen).
Senest søndag d. 13/1-13, og gerne før, sender du prøven som en vedhæftet fil til madsolsen60@gmail.com

God fornøjelse med testen!

1)

2)

3)

4)

Hvilken af de 2 dommere giver signal til at spillerne kan gå ind på banen i femte sæt?
a. Førstedommeren
b. Andendommeren
c. Det afgør dommerne selv.
Guidelines s. 26 øverst.
En spiller udviser (første gang) ukorrekt optræden. I hvilke(n) situation(er) er udvisning den korrekte sanktion?
a. En spiller udviser grov optræden overfor andendommeren efter dennes kendelse.
b. En spiller udviser en fornærmende gestus over for en spiller på sit eget hold.
c. En spiller udviser aggressiv adfærd overfor en modstander.
R.21.2.2 samt R.21.3.2.2
En spiller råber: ”Du er grim og verdens dårligste dommer” efter 1.dommeren efter dennes kendelse?
Hvad er den korrekte kendelse?
a. Gult kort – grov optræden
b. Rødt kort – Udvisning
c. Diskvalifikation – Det hører ingen steder hjemme i volleyball.
R. 21.3 – ”det er førstedommerens skøn”. Her: R.21.2.2 samt 21.3.2.2
Førstedommeren tildeler en straf til en spiller (gult kort). Hvilke(t) udsagn er korrekt(e)?
a. Hvis spilleren ikke er på banen, gives sanktionen gennem kampanføreren.
b. Sanktionen gives i alle tilfælde gennem kampanføreren.

5)

6)

7)

8)

9)

c. Sanktionen gives i alle tilfælde direkte til spilleren.
d. Hvis spilleren er på banen, gives sanktionen direkte til den pågældende spiller.
Guidelines s. 16-17 Rule 20,21. afsnit 5.1-5.2
Førstedommeren tildeler en straf til assistenttræneren (på bænken). Hvilke(t) udsagn er korrekt(e)?
a. Sanktionen tildeles gennem kampanføreren ved samtidigt at pege på assistenttræneren.
b. Sanktionen tildeles gennem kampanføreren ved at bede denne om at få assistenttræneren til at række
hånden i vejret.
c. Sanktionen tildeles ved at pege på assistenttræneren samtidigt med at det gule kort vises.
d. Andendommeren beder assistenttræneren om at række hånden i vejret mens det gule kort vises.
Samme som spm 4
Holdanføreren er ikke på banen. Hvilke(t) holdmedlem(mer) må efter en fuldført spilperiode spørge
andendommeren om hvem der skal serve?
a. Træneren
b. Holdanføreren
c. Kampanføreren
d. Den spiller der står tættest på.
R.5.1.2.2
Holdanføreren, spiller nr.1, er ikke på banen. Kampanføreren, spiller nr. 5, bliver udskiftet med spiller nr. 7, og
spiller nr. 9 bliver udpeget som ny kampanfører. Efter 3 spilperioder bliver spiller nr. 5 udskiftet med spiller nr. 7.
Hvem er nu kampanfører?
a. Træneren udpeger en ny kampanfører.
b. Spiller nr. 9 er ny kampanfører
c. Spiller nr. 5 er ny kampanfører
R.5.1.2
I hvilke(t) tilfælde skal der dømmes rotationsfejl?:
a. Spilleren på postition 6 har en del af en fod foran spilleren på position 3.
b. Hæveren på position 1 løber inden serveren har ramt bolden, og idet serveren rammer bolden er
hæverens fod tættere på midterlinjen end spilleren på position 2.
c. Spiller nr. 7 server. Da serven er fuldført, trykker sekretæren på buzzeren og oplyser
andenndommeren om, at spiller nr. 14 skulle have servet i stedet.
d. Efter serven er fuldført foretages der en liberoerstatning på det servende hold.
R.7.7. vedr. svar d. se R 19.3.2.5
I hvilke(t) af disse angrebsslag begås der fejl:
a. En bagspiller fuldfører et angrebsslag med afsæt i frontzonen, hvor bolden i berøringsøjeblikket er helt
over nettets overkant. R.13.3.3
b. En libero fuldfører et angrebsslag med afsæt i angrebszonen, hvor bolden i berøringsøjeblikket er delvist
over nettets overkant. R.13.3.5
c. En libero fuldfører et angrebsslag med afsæt i bagzonen, hvor bolden i berøringsøjeblikket er delvist over
nettets overkant.R.13.3.5
d. En spiller fuldfører et angrebsslag på modstanderens serv, hvor bolden i berøringsøjeblikket er helt
over nettets overkant og hvor bolden er i frontzonen. R.13.3.6.

10) En liberoerstatning foretages for anden gang i kampen (af det samme hold) efter der er fløjtet til serv. Hvad er
den korrekte reaktion fra førstedommeren?
a. Erstatningen skal tillades. Efter spilperioden skal holdet tildeles en verbal påmindelse.
b. Spillet skal afbrydes med det samme, og holdet tildeles en sanktion for forsinkelse.
c. Efter spilperioden skal holdet tildeles en sanktion for forsinkelse.

R. 19.3.2.3
11) Ved stillingen 14:14 spørger kampanføreren for hold A om hvilken spiller der skal serve. 2.dommeren oplyser,
efter at have konsulteret sekretæren, at det er spiller nr. 3 der skal serve. Holdet vinder de næste 2 points (16:14)
og den tekniske time-out finder sted. Lige efter at den tekniske time-out går i gang, erfares det, at det var spiller
nr. 7, der skulle have servet og ikke nr. 3. Hvordan fortsætter kampen?
a. Kampen fortsætter med stillingen 16:14; Hold B tildeles serven og ét point.
b. Kampen fortsætter med stillingen 14:14; Hold B tildeles serven og ét point.
c. Kampen fortsætter med stillingen 14:14 med spiller nr. 7 der server; Teknisk time out annulleres
d. Kampen fortsætter med stillingen 14:14 med spiller nr. 7 der server; Teknisk time out forbliver
gældende.
Se case 2.6.
12) Spiller nr. 3 på hold A bliver udskiftet med spiller nr. 8. Efter én spilperiode erstattes spiller nr. 8 af liberoen. Kort
efter, ved stillingen 14:11 til hold A, bliver liberoen erstattet af spiller nr.3. Fejlen bliver ikke opdaget og hold B
vinder den næste spilperiode. Umiddelbart efter opdages fejlen af Hold A, og spiller nr. 8 løber på banen og nr. 3
løber ud. Ved hvilken stilling fortsættes kampen?
a. 14:11 til hold A
b. 14:12 til hold A
c. 14:13 til hold A

-

-

Den ureglementerede erstatning sker ved 14-11, men opdages ikke.
Hold B vinder ét point – stillingen er nu 14-12.
Fejlen opdages nu forud for den næste spilperiode, og 2.dommeren signalerer ”ureglementeret
liberoerstatning” ved at vise tegnet for rotationsfejl Fig. 11(13).
R. 19.3.2.5 siger at konsekvenserne ved ureglementeret liberoerstatning er de samme som ved
rotationsfejl –
R.7.7.1.1. – ”Holdet straffes med point og serv til modstanderen”. Stillingen er nu 14-13!
R.7.7.1.2. ”spillerne skal indtage deres reglementerede positioner iht. rotationsordenen”
R.7.7.1.3. ” Sekretæren skal desuden bestemme det nøjagtige tidspunkt for fejlens opståen, og alle
de points der er scoret af det fejlende hold derefter skal annulleres. Modstanderholdet bibeholder
sine points
Case 5.9 fra ”secondly…” understøtter dette. Ligeså case 4.10

13) Et hold spiller med 2 liberoer (L1 og L2). Libero L1 bliver diskvalificeret og efterfølgende bliver Libero L2 skadet og
er ikke i stand til at spille videre. Holdet udpeger derefter en ny libero L3. Hvilke(t) udsagn er korrekt(e)?
a. Holdet må udpege endnu en libero L4
b. Hvis liberoen L2 bliver i stand til at spille, kan denne spille som ”andenlibero” sammen med L3
c. Holdet må spille resten af kampen med én libero.
NB! De danske regler er ikke helt præcise, idet der står ”hvis begge liberoer skades” – der kommer helt ny
formulering i de nye regler. Stadig er svar c. det svar der er tættest på at være korrekt (i forhold til intentionen og
de engelske regler)R.19.3.3.1
14) En spiller (ej libero) bliver skadet og kan ikke blive udskiftet reglementeret. Hvilke(t) udsagn er korrekt(e) omkring
denne situation?
a. Hvis det ikke er muligt at foretage en ekstraordinær udskiftning, får den skadede spiller 3 minutter til
at blive klar. R. 17.1.2
b. Hvis det ikke er muligt at foretage en ekstraordinær udskiftning må holdet bruge sine resterende
timeouts, hvorefter spilleren får 3 minutter til at blive klar.
c. Hvis det er muligt at foretage en ekstraordinær udskiftning, skal dette gøres hurtigst muligt (uden at
give den skadede spiller 3 minutter til at blive klar). R.15.7

15)

16)

17)

18)

19)

Man kunne misforstå ordet ”må” i svar b, men forståelsen i spørgsmålet er altså om holdet er tvunget til
at tage sine time-outs, inden man kan få 3 minutter til at blive klar, og det skal man IKKE.
Efter holdets anden berøring, passerer bolden uden for overspilningsområdet og ind i modstanderens frizone.
Spiller nr. 5 løber efter bolden, for at spille den tilbage mod sin egen banehalvdel. I hvilket øjeblik skal der fløjtes
for fejl?
a. Med det samme bolden efter holdets anden berøring passerer uden for overspilningsområdet.
b. Når bolden passerer ud af modstanderens frizone (fx over modstanderens bænk).
c. Når spiller nr. 5 berører bolden.
d. Når bolden (efter at være spillet korrekt tilbage) bliver berørt af endnu en spiller.
R. 10.1.2 – guidelines s.9 Rule 10,11 afsnit 1. Case 3.10 giver det helt eksakte svar
Nævn alle mulige tilfælde af uberettiget anmodning.E-score: Improper request
”At anmode om en reglementeret spilafbrydelse”,
a. Den fremsættes i en spilperiode, eller fra og med det øjeblik, der fløjtet til serv
b. Den fremføres af et holdmedlem, som ikke er berettiget hertil.
c. Det samme hold anmoder om endnu en afbrydelse for udskiftning inden en genoptagelse af spillet.
d. Et hold anmoder om en afbrydelse for time-outs eller udskiftning efter at have opbrugt det tilladte antal
R. 15.11 ff.
I hvilke situationer er der, iht. regler og guidelines, tale om forsinkelse?
a. En spiller anmoder 1.dommeren om tilladelse til at binde sit snørrebånd. Guidelines Rule 16 afsnit 2.
b. Coachen anmoder en quick-mopper om at tørre gulvet. Guidelines Rule 16 - 5.2.2.5
c. Efter der er fløjtet for tilladelse til serv, dribler serveren med bolden, og mister besiddelsen af bolden,
der ryger ind på banen.
d. En udskiftningsspiller anmoder om en udskiftning, men har en forkert paddle i hånden. Case 4.4
e. En udskiftningsspiller går ind i udskiftningszonen, og efter buzzeren har lydt, går spilleren tilbage til sin
bænk, og annullerer dermed udskiftningen. Case 4.17
f. En udskiftningsspiller anmoder om en udskiftning ved at gå ind i udskiftningszonen efter der er fløjtet for
tilladelse til serv. Uberettiget anmodning15.11.1.1
Der kan her være en smule ordforvirring mellem R. 15.10.3b og improper request R.15.11.1.1, men
casebooken siger utvetydigt, at der er tale om improper request – se bl.a. case 4.28
Efter en timeout er afsluttet (og andendommerens fløjte har lydt) giver det ene hold ikke umiddelbart tegn til at
gå på banen – Hvad er den korrekte reaktion fra dommerne?
a. 2.dommeren giver med fløjten tegn til at holdet skal genindtræde på banene.
b. 1. dommeren giver tegn til at holdet skal genindtræde på banen.
c. Dommerne venter, og giver holdet tid til at tale færdig om taktikken – det er iht. ”Art of Refereeing”.
R. 23.3.2.1- Det er KUN 1.dommeren som tildeler sanktioner og henstillinger. På den måde deles ansvaret korrekt,
idet det alene er 1.dommeren, som vurderer om der er tale om forsinkelse eller ej.
En spiller berører i forbindelse med en spilhandling nettets overkant uden for antennen. Hvad skal der dømmes?
a. Ingenting
b. Fejl af spilleren der berører nettet.
c. Fejl, hvis __”it affects the structural integrity of the
net”_____________________________________________________________________
Her har alle der har svaret c (og ikke a) fået point. Guidelines Rule 10,11 afsnit 3. Som udgangspunkt skal der
ingenting dømmes (svar a) – kun hvis nettet flyttes, rives ned eller lign. er der tale om en fejl.
NB! Ligeså har alle der har svaret ”indvirkning på spillet” også fået rigtigt, da dette er den danske tekst, men dette
må under ingen omstændigheder forveksles med det at ”forstyrre modstanderens spil (R 11.4.4)”.
Altså: Hvis man blot berører topbåndet uden for antennen kan dette ALDRIG være en fejl, med mindre nettet rives
ned, flyttes eller lign., eller man tager nettet til hjælp (taking support) i forbindelse med spil af bolden.

20) Efter holdets anden berøring har bolden retning mod modstanderens banehalvdel. Modstanderen blokerer
bolden i modstanderens spilområde. Hvad kræves der for at denne blokade er lovlig?
___________”no player of the opponent team is close enough to the net in that part of the playing space to
continue his/her action.
Guidelines Rule 14 – afsnit 1.

