Info till ungdomsarrangör:
Detta är tänkt som en hjälp för arrangörer för Skånesammandrag, hör gärna av er om det
behövs komplettering eller förändringar.
Info till arrangör finns på http://www.skanevolley.se/barnungdom/Tavlingsinfo/ . Här finns
bl a länkar till protokoll.
Tävlingsansvarig i hall + mobilnr till U-ansvarig ungdom@skanevolley.se senast söndag före
sammandrag.
Ledarträff sker 8.45-9.00 (8.45-10.00 för Kidsvolley, Level-4 och gemensamma tävlingar
med Sydsvenskan förutom Gränsfejd Fyrmanna) med koll av närvarande lag och eventuell
regelgenomgång. Info om kiosk, och speciella hallförutsättningar (ex liten plats för serve).
Skulle något komma fram som är av betydelse för fortsatta tävlingar så meddela U-ansvarig.
Setstart på ex 5-5. Arrangör har rätt att korrigera startpoängen ifall tiden rinner iväg.
Beräknad tid för ”bäst av 2 set med 10-10” är ca 30 min. ”Bäst av 3 set med 10-10 och 5-5” är
ca 45 min
(gäller för Fyrmanna, 6-manna tar längre tid).
Uppvärmning före första match är 5 min (spike, serve), lagen kan bolla före domares
ankomst.
Tävlingsansvarig ser till att resultaten förs in i Google drive och protokollen ej slängs förrän
resultaten finns på hemsidan. Arrangören gör också en mediarapport som mailas till
info@skanevolley.se gärna med bilder så läggs det upp på facebook också.
Kidsvolley och Level-4. Resultaten förs INTE in i Google drive dokumentet, de ska inte bli
offentliga.
Exempel på mediarapport

”Fyrmanna i XXX blev en välbesökt turnering med 16 lag. Kul att många lag deltog och
med idel positiva miner.
Spelet för samtliga lag har blivit betydligt bättre under säsongen och under tävlingen var
det många och långa bolldueller mellan lagen.
Tyvärr kan ju inte alla få medalj men på tjejsidan gick guldet till Perstorps Spikers, silver
till EVS Smurfarna och brons till Åstorp.
Thomas, Engelholms Volley
1. Antal lag.
2. Kort beskrivning av sammandraget (spelet, atmosfären)
3. Placeringar (medaljfördelning)
Poängräkning
Alla set spelas till 25 poäng förutom skiljeset som spelas till 15 poäng. Vinnare av ett set
(förutom skiljeset) är det lag som först når 25 poäng med en minsta ledning av två
poäng. Varje arrangör äger rätt att börja matcherna på t ex 5-5 om det är många
anmälda lag.
Tabelluträkning
När sammandrag avgörs genom seriespel och ett eller flera lag har samma poäng är det
följande hierarkiska ordning som avgör lagens placering:
1. Vunna poäng
2. Setskillnad
3. Flest vunna set
4. Bollskillnad

5. Flest vunna bollar
6. Inbördes möte
7. Omspel/lottning

Göran Henrysson U-ansvarig Skåne

