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BESTEMMELSER FOR GRAND PRIX TURNERINGERNE 2018-19 I SVBK 
 

INDLEDNING 

Ungdomsudvalget i SVBK har besluttet, at fastholde turneringsstrukturen hvor der spilles en helår-
lig Grand Prix turnering. Holdene møder hinanden efter niveau og målet med denne turnering er, 
at holdene skal have så mange jævnbyrdige kampe som muligt. Dette betyder at ungdomssekre-
tæren får mere frie beføjelser ift. at opnå dette. Det betyder bl.a.: 

• Et hold kan sidde en eller flere runder over uden at miste sin rangering i turneringen 

• Et nyt hold indtræder på det niveau, holdet skønnes at have 

• Såfremt der indtræder nye hold/hold der har siddet over, kan niveauerne udvides fra 4 til 5 
eller 6 hold 

• For at vinde en præmie ved det afsluttende GP finalestævne skal et hold have deltaget i 
min. 7 GP stævner i løbet af sæsonen  

Da Grand Prix turneringen er en speciel turneringsform, er der en del bestemmelser, som afviger 
fra propositionerne for den almindelige turnering. Disse bestemmelser er beskrevet her, og er 

sammen med STÆVNELEDERREGLEMENTET de gældende regler for GRAND PRIX turnerin-
gerne i SVBK. I tvivlstilfælde træffes nødvendige afgørelser af Ungdomsudvalget (UU), som også 
kontaktes, hvis der er uklarheder. 
 

ANTAL STÆVNER 
Turneringen afvikles i perioden 23. september 2018 – 28. april 2019. Turneringen består af 1 
seedningsstævne, 11 GP-stævner samt et afsluttende finalestævne. 
 

TILMELDING 
Der kan tilmeldes hold i følgende rækker: Herre-ungdom: HU14, HU16 og HU18 
 Dame-ungdom: DU14, DU16 og DU18 
 

U21 hold kan deltage i Grand Prix turneringen på dispensation. For at holdet kan opnå dispensa-
tion, skal det være et hold der består af ”begyndere”/unge spillere, der vil have sportslige og socia-
le fordele ved at deltage i Grand Prix turneringen frem for de laveste kredsrækker. 
 
Alle aldersklasserne spiller sammen, hvilket skulle give puljer, der er opdelt efter styrke i stedet for 
som normalt efter alder. 
 
Et hold kan stille op med kun 5 spillere, og mix hold kan deltage i drengerækkerne. 
Forsøget fra foråret 2015, HU14 og Mix U14 hold kunne stille op i DU rækken forsættes. Hvis 
holdet opnår oprykning til niveau B formodes holdet at være klar til at spille i HU-rækken.  
 
Det er ikke tilladt at deltage på mere end ét hold inden for samme GRAND PRIX runde. 
 

Hver klub skal være repræsenteret af en ansvarlig leder til samtlige GRAND PRIX stævner, hvor 
klubben deltager. 
 
Pris: Tilmelding til et enkelt stævne………………………………………………….300 kr. pr. hold 
  
 Dog betales der max 2.100,- for en hel sæson pr. hold. Dvs. efter 7. stævne er det gratis. 
 
Tilmeldinger skal ske senest onsdagen 10-11 dage før hvert stævne. Tilmeldingen foregår på 
SVBK’s hjemmeside. 

mailto:svbk@svbk.dk
http://svbk.dk/ungdom/ungdomsvolley/ungdoms-grand-prix/gp-tilmelding
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ALDERSGRÆNSER/DISPENSATION 
Turneringen er åben for alle U14-, U16-, og U18-spillere, der er medlem af en klub under SVBK. 
U18: Født 2001-2002 
U16: Født 2003-2004 
U14: Født 2005-2006 
 
Holdet tilmeldes i den aldersklasse som de/den ældste spiller på holdet har. Da holdene møder 
hinanden efter niveau frem for alder, skal der i Grand Prix turneringen ikke søges om dispensation 
for alder. 
 

LICENS 
Alle spillere, som deltager på et Grand Prix hold, skal have indløst og betalt personlig licens for at 
kunne deltage i Grand Prix turneringen. En kamp kan ikke tabes som følge af en manglende per-
sonlig licens, men holdet tildeles en bøde. Ved gentagne overtrædelser kan hold dog blive trukket 
fra forsat deltagelse i turneringen. Eventuelle udenlandske hold vil være underlagt deres respekti-
ve landes licens. 
 

SEEDNING 
Det første stævne fungerer som et seedningsstævne. Alle tilmeldte hold placeres forlods i tre 
seedningsgrupper. 
Seedningsgruppe 1:  U18 hold 
Seedningsgruppe 2:  U16 hold 
Seedningsgruppe 3:  U14 hold 

 
Såfremt en klub mener, deres hold skal seedes i en anden seedningsgruppe end hvad deres alder 
berettiger til, skal holdet sammen med tilmeldingen fremsende en motiveret begrundelse herfor. 
Denne vil blive behandlet af et seedningsudvalg, hvis afgørelse ikke kan ankes. 
 
Herefter vil der blive trukket lod, og holdene indplaceres i puljer af 4, 5 eller 6 hold.  
Efter seedningsstævnet vil holdene blive indplaceret på en lang liste ud fra deres resultater. 
 

TURNERINGSAFVIKLING 
Turneringen afvikles som 1 seedningsstævne, 11 GP-stævner og et afsluttende finalestævne. 
Rækkefølgen vil, sammen med antal tilmeldte hold, afgøre, hvilken pulje holdene skal spille i.  
Holdene bliver inddelt i puljer efter følgende system: 
 

I sæsonen 2018-19 vil puljerne være sammensat af 3 eller 4 hold i en pulje. Nogle stævner vil 
være ”korte stævner” som afvikles som 3-holdspuljer, mens andre vil være lidt længere og afvikles 
som 4- eller 6-holdspuljer. 

 
Der findes ingen egentlig oprykning/nedrykning sted mellem puljerne. Men efter hvert stævne 
rykker vinderen af de forskellige puljer (A-puljen undtaget) to placeringer frem i den samlede ræk-
kefølge. Dog vil en puljevinder altid rykke op i en højere pulje, og de udeblevne hold i pulje A eller 
B vil altid starte en pulje lavere ved næste stævne. 
 
Eks.: Hvis der til et stævne er tilmeldt 8 hold, vil vinderen af pulje B, som svarer til en placering 
som nr. 5, ved det næste stævne rykke frem til en placering som nr. 3. De to hold, der lå som nr. 3 
og 4, vil dermed rykke en placering ned som hhv. nr. 4 og 5. 
 
Hvilken pulje, holdene spiller i ved det næste stævne, vil så afhænge af deres placering i den nye 
rækkefølge samt af antallet af tilmeldte hold. 

• Et hold kan sidde en eller flere runder over uden at miste sin rangering i turneringen 

• Eftertilmeldte hold indtræder på det niveau, holdet skønnes at have 

• Såfremt der indtræder nye hold/hold der har siddet over, kan niveauerne udvides fra 4 til 5 
eller 6 hold 

• Såfremt der er sportslige eller halmæssige fordele herved, kan niveauerne udvides eller 
der kan være flere på et højere niveau f.eks. 5 hold på niveau C og 4 hold på niveau D,  
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For at vinde en præmie ved det afsluttende GP finalestævne skal et hold have deltaget i min. 7 GP 
stævner i løbet af sæsonen. 
 

FINALESTÆVNET 
Ved de afsluttende stævner - FINALE GRAND PRIX - spilles der med 6 hold i pulje A, hvis der er 
tilmeldt 10 eller flere hold til det pågældende stævne. 
De resterende hold udover de 6 ”finalehold” placeres i de følgende puljer, som beskrevet i afsnittet 
”Turneringsafvikling”. 
Resultatet fra finalestævnet er afgørende for de afsluttende placeringer. 

 

PLACERING 
Et tilmeldt men i et stævne ikke deltagende hold placeres sidst i den aktuelle pulje.  
Ved afbud fra hold inden tilmeldingsfristens udløb, fastholder holdet sin rangering i turneringen. 
 
I tilfælde af udeblivelse to gange uden afbud udelukkes holdet fra fortsat deltagelse i turneringen. 
 

Puljeplacering afgøres ved: 1. Kamppoint (2 point pr. vunden kamp) 
    2. Sæt-difference 
    3. Bold-difference 
    4. Indbyrdes kamp 

 

KAMPVARIGHED 
Alle kampe spilles bedst af 3 sæt running score (dvs. point på alle bolde) til 25 point med et for-
spring på mindst 2 points. 3. sæt spilles dog kun til 15 point. 
Såfremt en pulje spilles med 5 hold - alle mod alle - afvikles kampene kun over 2 sæt. 
Dommeren trækker lod mellem de 2 anførere (valg af serveret/modtagningsret eller banehalvdel). 

 

NETHØJDE 
Nethøjden sættes som værende den nethøjde, det "ældste hold" normalt skulle spille med. 

 
HU18:   2,35 m  HU16:   2,24 m  HU14:   2,10 m 
DU18:  2,24 m  DU16:  2,15 m  DU14:  2,05 m 
 

Eks.: Hvis et HU18 hold møder et HU16 hold, bestemmes nethøjden af HU18 holdets normale 
nethøjde: 2,35 m (såfremt begge hold er enige herom, kan der spilles på HU16 holdets nethøjde). 

 

BOLDE 
Arrangørklubben har pligt til at stille med kampbolde, som opfylder de Officielle Volleyballreglers 
krav. Arrangørklubben vælger hvilken model/type bold der skal spilles med. Et hold kan ikke næg-
te at spille med en godkendt bold. 

 

DOMMER/SEKRETÆR 
UU påsætter dommer/sekretær til hvert stævne. 
Alle hold, der skal dømme, skal medbringe en dommer, der minimum har gennemgået forbundets 
Teendommeruddannelse. Der udbetales ikke dommerhonorar i Grand Prix turneringen. 

 

SPILLERNES PÅKLÆDNING 
Spillernes trøjer skal være forsynet med nummer både foran og på ryggen og bør være af samme 
farve. 

 

 

 



 
 

 

Godkendt af SVBK’s Ungdomsudvalg 

 

PROTESTER 
Hvis et hold nedlægger protest, er det stævnelederen, der tager beslutning om, hvad der skal 
foretages i hvert enkelt tilfælde. 
Mener det protesterende hold, at deres sag er forkert behandlet af stævnelederen, kan der indgi-
ves en officiel protest. En officiel protest skal indsendes til Kredssekretæren senest en uge efter, 
stævnet er afviklet. 
Den skal indeholde en beskrivelse af hændelsen samt et protestgebyr på kr. 500, som tilbagebeta-
les, såfremt protesten tages til følge. 

 

BØDER 
1. Benyttelse af ikke spilleberettiget spiller kr. 250,- 
2. Benyttelse af spillere uden personlig licens  pr. spiller max. kr. 600,-  
3. Hold tilmeldt i for lav aldersklasse kr. 250,- 
4. Udeblivelse fra et stævne: 

a) Afbud senere end 11 dage før et stævne kr. 200,- 
b) Afbud senere end 2 dage før et stævne kr. 300,- 
c) Udeblivelse uden afbud eller under 2 dage før et stævne kr. 400,- 

5. Udebliver/ikke fuldtallig ved en enkel kamp.  kr. 200,- 
6. Misligholdelse af stævnelederforpligtigelse max. kr. 350,- 
7. Misligholdelse af dommerforpligtigelse kr. 150,- 
8. Manglende træner/holdleder: 

a) Første gang kr. 250,- 
b) Anden gang kr. 375,- 
c) Tredje og efterfølgende gange kr. 500,- 

 

PRÆMIER 
Der er præmier til nummer 1 og 2 i pulje A ved det afsluttende finalestævne for henholdsvis damer 

og herrer samt de to bedst placerede U14 og U16 hold. Holdenes placeringer er defineret ved 
at: 

• vinderne af niveau B placeres umiddelbart efter lavest placerede hold i niveau A. 

• vinderne af niveau C placeres umiddelbart efter lavest placerede hold i niveau B. 

• osv. 
For at kunne været berettiget til at modtage en præmie skal holdet have stillet op ved min. 7 stæv-
ner i løbet af GP-turneringen. 
 

KØRSELSUDLIGNING 
Der foretages ingen rejseudligning. 

 


