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Alla anmälda lag deltar i både seriespel och cupturnering. I seriespelet
anordnas separata turneringar för herr-, mixed- och damlag. Minst 6
anmälda lag krävs för att en turnering skall arrangeras.

SERIESPEL
I seriespelet består serierna som regel av 7 lag, som spelar en enkelserie.
Lagets placering i sluttabellen fastställes med följande särskiljning:
1) flest matchpoäng i seriespelet 2) bäst setskillnad i seriespelet 3) flest
matchpoäng i inbördes möte mellan två eller flera lag 4) bäst setskillnad i
inbördes möte mellan två eller flera lag 5) bäst bollskillnad i inbördes möte
mellan två eller flera lag 6) bäst bollskillnad i seriespelet 7) flest vunna
bollar i seriespelet 8) lottning
CUPSPEL

I cupturneringen seedas de 16 högst rankade lagen. I cupen får spelare
endast deltaga i ett lag,oavsett division.

RANKNING
Efter varje termins turnering upprättas en rankinglista som ligger till grund
för nästkommande termins serieindelning. Endast seriespel påverkar
rankingen. Segrande lag flyttas upp en division och sista laget i serien
flyttas ned en division.

LAGSAMMANSÄTTNING
På plan får max 6 spelare deltaga varav max 3 herrar och minst 1 dam.
BYTEN
får ske på ETT av följande två sätt:
1/ Antingen enligt SVBF:s "normala" regler och då kille mot kille och
tjej mot tjej! ELLER

Bestämmelser för

volleyboll

gällande fr o m ht 2013

2/ Genom s k "roterande" byten dvs på EN given plats på banan där
man roterar in/ut olika spelare efter hand som man vinner serven.
OBS att man INTE får tillförskansa sig fördelar genom att byta så att
man får en annan könsfördelning på spelarna vid nät alltså måste den
givna platsen på banan för rotation vara någon av positionerna i
baklinjen! Kom också ihåg att man aldrig får ha mer än max 3 killar på
banan samtidigt.

LICENSIERADE SPELARE

UPPSKJUTNA MATCHER

Eftersom LUGI Motion i första hand är till för motionärer har vi begränsat
antal licensierade spelare. Notera att INGA SPELARE från Elitserien samt
INGA KILLAR från Allsvenskan får deltaga i motionsturneringarna.

Spelschemat är mycket pressat vilket innebär att det är svårt att utrymmet
är minimalt för uppskjutna matcher. Om lagen önskar uppskjuta match
måste LUGIs kansli kontaktas först. Uppskjuten match skall spelas senast 7
dagar efter ordinarie match – annars riskerar båda lagen förlora poängen.

I samtliga divisioner får man alltså ha fritt antal licensierade spelare med
följande undantag: INGA TJEJER från Elitserien samt INGA KILLAR från
Elitserien eller allsvenskan. Eventuella protester inlämnas till receptionen
senast en vecka efter match.

REPRESENTATION
Seriespel: Deltagare får endast deltaga som ordinarie eller inhoppande
spelare i max två serielag per grupp (tex div 2b),och får därmed ej hoppa in
i övriga lag i samma grupp. Om en spelare är ordinarie i endast ett lag får
spelaren alltså hoppa in max ytterliggare ett lag.
Cupturnering: Det är ej tillåtet för spelare att deltaga i mer än ett lag i
cupturneringen.

MATCHSTART
För att ett lag skall vara spelklart måste 3 spelare finnas på plan varav minst
1 tjej. Om ett lag inte är spelklart 10 min efter utsatt matchstart kan ett
poängstraff om 5 p utdelas till motståndarna om de så önskar. Lag som inte
är spelklart 15 minuter efter utsatt matchstart har förlorat på walk over.
Nedkortning i övrigt kan aldrig ske.

SERIE- OCH CUPMATCH
Matcherna spelas i bäst av tre set till först uppnådda 15 poäng. Set ett och
två kan vinnas med 1 poängs marginal. I ett eventuellt tredje set tillämpas
tillämpas running score till 15 poäng, 2 poängs marginal krävs för vinst.
WALK OVER

I seriespelet 2-0 (15-0, 15-0)

OM DOMARE SAKNAS
Om domare saknas ska matchen ändå spelas. I samråd med
huvuddomaren (plan A) tillsätter lagkaptenerna reservdomare från icke
spelande lag eller avbytare.

SÄRSKILDA REGLER







Näthöjd 235 cm i både mixed och herr
Orena slag bedöms milt i de lägre divisionerna, hårdare i div I och div II
Time out om max 30 sekunder en gång per lag och set
Vid serve får bollen röra nätet
Endast ett serveförsök är tillåtet, dvs efter uppkast får man inte låta
bollen
studsa i marken för ytterligare ett försök.
I övrigt gäller Svenska Volleybollförbundets regler samt skrivelse om
nolltolerans utgivna av LUGI Motion. PM om nolltolerans utskickas
separat och finns på LUGI Motions hemsida – www.lugimotion.se.

DELTAGARAVGIFT
Avgiften för deltagande i turneringen skall inbetalas lagvis till LUGIs
reception eller på bankgironummer 130-8261, LUGIs Motionsförening.
Lag som ej inbetalt avgiften sista anmälningsdag riskerar att inte inlottas i
turneringen. Medlemskap gäller per verksamhetsår (1/1-31/12). Därest laget
ställer upp under höstterminen och medlemsavgifter erlagts under
vårterminen erlägges startavgift.

MEDLEMS-/DELTAGARUPPGIFTER
Kontaktpersonen är ansvarig för att medlems-/deltagaruppgifterna redovisas
via LUGI Motions hemsida på resp deltagande lags konto.

PRISER
Seriesegrar får 6 st av LUGIs seriesegrartröjor. Cupvinnarlaget erhåller 6 st
cupsegrartröjor. Ytterligare tröjor kan i mån av tillgång köpas till LUGIs
självkostnadspris

