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Stævneform
Der spilles efter DGI Volleyballs ranglistesystem, hvilket vil sige at man selv finder
sine modstandere og får point ud fra kampenes udfald og placering.
Pointsystemet er beskrevet på resultattavlen ved det enkelte stævne.
Rækker
Der spilles i følgende rækker med følgende antal spillere:
Herre: 2
Dame: 2
Mix: 2 eller 3 – min. 1 af hvert køn
Et hold kan bestå af flere spillere, men antallet af spillere er det maksimale antal
spillere på banen ad gangen.
Til de enkelte stævner kan flere rækker forekomme.
Regler
DGIopen har som udgangspunkt de officielle regler for beachvolleyball.
I DGI er det dog vigtigt, at reglerne er til for spillet og spillernes skyld – og ikke
omvendt.
Det er derfor tilladt for to hold at spille med andre regler i den enkelte kamp under
forudsætning af, at de er enige herom.
Pointsystemet kan dog ikke ændres.
Dommere
Holdene dømmer selv deres egne kampe. Ved tvivlsspørgsmål spilles bolden om.
Den enkelte spiller og det enkelte hold opfordres således til fairplay.
Opstår der uoverensstemmelser mellem holdene, henvender de sig til
stævneledelsen.
Igangsætning af spillet
Kampen sættes i gang ved lodtrækning, f.eks. spinding af bolden.
Vinderen af lodtrækningen bestemmer om holdet vil have serveretten eller en
bestemt banehalvdel.
Pointsystem
Der spilles 1 sæt med running score, hvilket vil sige, at holdet, der vinder duellen,
får point, uanset om de har servet eller ej. Det hold, der først scorer 21 points med 2
points forspring, vinder kampen. Der er ingen øvre grænse for points.
Spil-afbrydelser
For at fordele sol og vind lige skifter holdene side efter hver syvende spillede point,
7, 14, 21... Hvert hold har ret til 2 timeouter. Hver timeout er på 30 sekunder.

Spillepositioner og rotation
Spillet sættes i gang med en serv. Det er spillernes ansvar at vide, hvilken spiller der
skal serve. Hvis en spiller server uden for tur, straffes dette kun med serveskifte.
I serveøjeblikket skal alle spillerne, undtagen serveren, være på egen banehalvdel.
Der er ingen spillepositioner, og positionsfejl kan ikke forekomme.
Serv
I serven er det tilladt for bolden at berøre nettet. Man har kun et serveforsøg, og når
bolden er sluppet er serveforsøget i gang.
Servezonen er hele området bag baglinjen og mellem forlængelsen af de to
sidelinjer.
Det er tilladt at starte sit servetilløb uden for servezonen, så længe man i
serveøjeblikket er i servezonen eller har haft afsæt fra den.
Ved serven skal der være frit udsyn for modstanderne til at modtage bolden. Hvis der
ikke er frit udsyn, kan det modtagende hold kræve det. Der bliver altså ikke dømt
skærm, men serven går om.
Serveorden
Der skiftes server, hver gang retten til at serve vindes tilbage, og serveordenen
beholdes hele sættet.
Holdberøringer
Hvert hold har ret til højst tre berøringer for at returnere bolden over nettet.
Blokberøring tæller som holdets første berøring. Samme spiller må dog spille bolden
anden gang efter blokberøring.
Boldberøringer
Bolden må berøres med hvilken som helst del af kroppen.
Det er tilladt alle spillere at angribe og blokere.
Fingerslag må dog kun bruges til at spille bolden lige fremad eller lige bagud
(vinkelret på skulderens linje), og bolden må kun rotere i samme retning som den
spilles.
BEMÆRK
Denne regel skal hindre for mange fintede overspilninger.
Tippe
Det er ikke tilladt at tippe med åben hånd - hånden skal altså være lukket ved
udførelsen af dette slag.
Bløde tekniske smash er tilladt som normalt.
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Indtrængen under nettet
Det er tilladt at trænge ind i modstanderens spilleområde under nettet, herunder
berøring af modstanderens banehalvdel, forudsat modstanderen ikke berøres eller
generes derved.
Berøring af nettet
Berøring af nettet er som udgangspunkt en fejl.
Spilles der på baner, hvor der er monteret antenner på nettet, vil det ikke være en fejl
at berøre nettet uden for antennerne, forudsat det ikke har indvirkning på spillet.
Som tidligere nævnt kan 2 hold indbyrdes aftale at følge andre regler, eksempelvis
den mere enkle, at nettet overhovedet ikke må berøres.
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