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1. Generelle bestemmelser 

1.1 Hver sæson udskriver Sjællands Volleyball Kreds en kredspokalturnering for 

seniorspillere i en herre-, en dame- og en mixrække. 

1.2 I turneringen kan SVBK's klubber deltage med et ubegrænset antal hold. Hold fra 

VolleyLigaen, 1., og 2. division er ikke deltagelsesberettigede i Kredspokalturneringen. 

1.3 I hver række spilles der om en af SVBK udsat pokal. 

1.4 Klubberne kan tilmelde hold til kredspokalturneringen direkte på SVBKs hjemmeside. 

Tilmeldingsfristerne vil fremgå af indbydelsen. 

 

2. Turneringsafvikling 

2.1 Kredspokalturneringen fastlægges af SVBK's Turneringsudvalg (TU). 

2.2 Turneringen starter hvert år i september/oktober, og finalerne spilles lørdag den 4. 

februar 2023. 

2.3 Der spilles efter cup-systemet. I 1. runde kan der spilles indledende puljer i alle rækker. 

Afhængig af antallet af tilmeldte hold, kan hold fra de øverste rækker være oversiddere 

i denne fase.   

Holdene seedes efter resultaterne fra turneringerne (både kredsturneringen og KP-

turneringen) i sæsonen 2021/22.  

To hold fra samme klub kan ikke mødes i finalen. Turneringen tilpasses herefter. 

2.4 En række bliver først oprettet ved minimum 8 tilmeldte hold. 

 

3. Spillerne 

3.1 Er en spiller spilleberettiget for klubben i øvrigt, er spilleren også spilleberettiget i 

Kredspokalturneringen. 

3.2 Alle spillere der deltager i SVBK’s kredspokalturnering skal have indløst personlig 

licens gennem Volleyball Danmark samt være født i år 2005 eller tidligere. 

3.3 En spiller, der har spillet mere end 2 turneringskampe for et divisionshold, kan ikke 

deltage i kredspokalturneringen. Mix-spillere kan dog opnå dispensation fra denne 

regel. Klubben udfylder ansøgningsblanketten, hvor der redegøres for spillerens 

tilknytning til mix-holdet. Dispensationen skal søges senest 18. september. 

3.4 For spillerrokeringer inden for samme klub gælder følgende regler: 

a) Ingen spiller kan spille for 2 af klubbens hold inden for samme 

lodtrækningsrunde (gælder ikke for deltagelse på et mix og et dame/ 

herrehold). 

b) Det er ikke tilladt at rykke ned på et lavere rangerende hold.  

c) Det er tilladt en spiller at rykke op på et ovenliggende hold. 

d) Den tilmeldte rangordning bibeholdes hele turneringen igennem, således at et 

hold, der bliver slået ud, stadig "tæller" med i rangordningen. 

e) Kampe i Kredspokalturneringen kan ikke "løse" eller "binde" en spiller i forhold 

til holdets kampe i andre turneringer. 

 

  

http://svbk.dk/turnering/kredspokal/kp-tilmelding
https://svbk.dk/turnering/kredspokal/kp-dispensationer
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4. Spilledragt 

4.1 I alle kampe skal spillernes påklædning opfylde de i Propositioner for SVBK's turnering 

fastsatte krav til alle rækker. 

 

5. Kampafvikling 

5.1 Der spilles efter de internationale spilleregler. 

5.2 Spilles kampene som runder med flere kampe samme dag, spilles der bedst af 3 sæt. 

5.3 Der benyttes kredskampskema til alle kampene. 

5.4 I mix-rækken er nethøjden 2,35 m og hvert hold må højst have 3 herrer på banen. 

5.5 Evt. lodtrækninger foretages på SVBK's kontor. Tidspunktet for den kommende 

lodtrækning meddeles i indbydelse eller samtidig med udsendelse af resultat af forrige 

lodtrækning. 

5.6 I tilfælde af lodtrækning er den klub der udtrækkes først arrangør af kampen. 

5.7 Arrangøren fremsender senest 10 dage efter udsendelsen af resultatet af 

lodtrækningen en mail til den gæstende klub og SVBK med forslag om mulige 

spilledatoer (mindst 2 muligheder der ikke er samme ugedage).  

Overtrædelse af dette kan betyde tab af kamp.  

Modstanderklubben meddeler accept herpå senest 10 dage efter modtagelse af 

forslag. Denne meddelelse tilgår både arrangørklub og SVBK. Overtrædelse af dette 

kan betyde tab af kamp.  

Har hjemmeklubben ikke fremsendt forslag til spilledatoer efter 10 dage skal 

udeklubben gøre SVBK opmærksom på dette.  

Kan enighed ikke opnås, meddeles dette SVBK senest 10 dage før sidste frist for 

kampens afvikling, hvorefter SVBK fastsætter kampen. 

5.8 I alle runder er det tilladt den klub, der er udtrukket først, at overdrage arrangementet 

til modstanderen, som herved bliver arrangør med de i §14 nævnte forpligtelser. 

5.9 Tidspunkt og placering af finalerne fastlægges af SVBK.  

Til finalerne påsætter SVBK sekretær. 

 

6. Dommere 

6.1 Dommerpåsætning 

SVBK påsætter dommere til de fastlagte kampe. Dommerne er hjemmeklubben, 

undtagen ved 3/4-kantsstævner, hvor de oversiddende klubber er dommere. 

 

Følgende krav skal være opfyldt: 

1. og 2. dommer i alle kampe skal have et dommercertifikat. 
I finalerne påsætter SVBK dommere. 

 

6.2 Dommerhonoraret fastsættes og udbetales i henhold til reglerne for SVBK's 

kredsturnering. 

 

7. Økonomi 

7.1 Pokalgebyret fastsættes af SVBK's Bestyrelse. Pokalgebyret udgør kr. 0,- for hold 

tilmeldt kredsturneringen og kr. 500,- for hold der ikke er tilmeldt kredsturneringen. 

7.2 Pokalgebyret tilfalder SVBK. 
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8. Afsluttende bestemmelser 

8.1 Hvor intet andet er anført, gælder følgende i nævnte rækkefølge: 

a) Propositioner for SVBK’s turnering. 

b) Forbundets ”Fælles turneringsreglement”. 

 

8.2 Alle tvivlsspørgsmål vedrørende Kredspokalreglementet afgøres af SVBK's 

Turneringsudvalg. 

 

 

 


