REGLEMENT BLINDHEIMSCUPEN 2019
Alle laglederne må sette seg inn i reglementet og skal informere sine spillere om dette før turneringen
starter.
1. Hvis ikke annet er nevnt gjelder det offisielle volleyballreglementet.
2. Dispensasjon for bruk av overårig spiller kan unntaksvis gis. Tillatelse gis kun ved en begrunnet
søknad ved påmelding, og godkjennes av turneringsledelsen i det enkelte tilfellet.
3. Stevnejuryen velges på lagledermøte i hver hall lørdags morgen. Den er sammensatt av
hallansvarlig, en salansvarlig (evt. en fra sekretariatet) og en valgt representant fra ett av de
deltagende lagene.
4. Oppvarming med ball på banene tillates kun i den utstrekning tiden tillater det. Det er forbudt
å varme opp med ball i garderober, i ganger, på tribuner osv. De deltakende lag må selv bringe
med oppvarmingsballer og lagene er selv ansvarlige for disse. Materiell som tape etc. må
lagene selv sørge for.
5. De deltakende lag i BILCUP skal hele tiden rette seg etter prinsippet om ”fair play”. Det er ikke
tillatt å nyte alkohol eller andre rusmidler for deltakerne i BILCUP, og dette samt aggressiv
og/eller grov uforskammet atferd vil medføre bortvisning fra hall eller evt. fra hele
turneringen. Hovedkomiteen avgjør dette spørsmål.
6. Følgende netthøyder skal benyttes:
N1,2,3
200 cm

U13(N4)
210 cm

JU15
218 cm

GU15
224 cm

JU17
224 cm

GU17
235 cm

JU19
224 cm

GU19
243 cm

7. Minivolley Nivå 1,2,3 og U13(4) spilles iht reglementet til NVBF.
8. I alle klassene er lagene satt opp som dommere og funksjonærer. Lagene skal stille med to
kvalifiserte dommere og to funksjonærer. Lagene plikter å utføre dommeroppgavene sine på
en for alle tilfredsstillende måte.
• I minivolley (N1,2,3 + U13) benyttes ”Veiledere”.
• I klassene for U15/U17/U19 skal det som hovedregel benyttes kvalifiserte dommere i fra
og med semifinalene.
• I tillegg skal behovet for evt. to linjemenn vurderes på lagledermøtet før turneringen
starter.
• Arrangør tilstreber å stille med eksterne dommere for finalene i U15, U17 og U19
• Det utbetales ikke dommerhonorar
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REGLEMENT BLINDHEIMSCUPEN 2019
Innledende-, kryss- og sluttspill
9. Alle kampene i Blindheimscupen spilles best av tre – 3 - sett (de to første til 25 poeng) og
det avgjørende settet spilles til 15 poeng. Alle setta må vinnes med minst to - 2 – poeng.
10. Etter de innledende kampene settes tabellen for puljene opp etter disse kriteriene; i prioritert
rekkefølge:
• Antall poeng
• Settforskjell
• Spillepoengforskjell
• Resultat i innbyrdes oppgjør
• Loddtrekning
11. Det tillates bare en time-out pr. lag i hvert sett (varighet 30 sekunder).
12. Eventuelle protester skal leveres skriftlig til sekretariatet senest 10 minutter etter kampslutt.
Protesten behandles straks av stevnejuryen, og juryens avgjørelse er endelig.

•
•
•

I klassene U15/U17/U19 utdeles pokaler og medaljer til de tre beste lagene i hver klasse.
Vinnere av klassene U17 og U19 vil i tillegg få en pengepremie.
Den ”mest verdifulle spiller ” i klassene U17 og U19 år vil bli kåret.

Husk: Å spille volleyball er gøy!
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