
Ungdomens-GP 2018 

 
Ungdomens-GP arrangeras i Uppsala 13-14 januari 2018. På liknade sätt 

som för de Elitserielag som ska spela Grand Prix avgörs Ungdomens-GP. 

Sex stycken klubbar har kvalificerat sig för tävlingen i respektive 

tävlingsklass. Som kvaltävling används SM tävlingar från den föregående 

säsongen.  

 

 

 

 

Åldersklass 
Spelare vid 2018 års tävling ska vara samma ålderskull som U18-SM 2018 

dvs får vara födda 2000 och senare. Åldersdispenser finns inte som 

alternativ. Samtliga spelare ska inneha licens för volleybollspel 2018. 

 

Näthöjd 
Pojkar spelar på 243 cm och flickorna på 224 cm.  

 

Tävlingsinfo 
Tävlingen genomförs med ett gruppspel och semifinaler under dag 1, 13 

januari. Placeringsmatcher om platserna 5-6, 3-4 samt final spelas under 

dag 2, 14 januari. 

 

Alla matcher spelas i bäst av tre set. Tävlingen genomförs på tvärplaner i 

Fyrishov, B-hall. 

 

Lottningsordning i grupperna; match 1: 2-3 (1), match 2: 3-1 (2), match 3: 

1-2 (3) och matcherna spelas i den ordningen, dvs ingen anpassning av 

schemat till Senior-Grand Prix. 

 

Spelet sker på två banor vilket betyder en bana per kön och att grupperna 

spelar varannan match där grupp 1 spelar första matchen.  

 

Seedning 
Flickor  

1 Engelholms VS 1 Norsjö VBK  

2 Norsjö VBK 2 Engelholms VS 

3 Sollentuna VK 3 Habo Wolley-87 



4  Lindesberg VBK 4 Sollentuna VK 

5  Habo Wolley-87 5 Ystads VK 

6 Lidingö SK 6 Södertelge VBK  

 

Tekniskt möte 
Tävlingen startas med obligatoriskt tekniskt möte där varje lag ska vara 

representerad med minst en ledare, preliminär tid klockan 09:00 (13/1). 

 

Funktionärer 
Vid de två finalmatcherna kommer förstedomare att tillsättas i övrigt döms 

alla matcher av lagen enligt schema. Besättning av funktionärer är förste-, 

andredomare, scorer samt Sportswikrapportör.  

 
Spelschema / resultat 
Spelschema publiceras senast 20 december och resultaten kommer att gå 

att följa löpande boll för boll.  

 
Prisutdelning 
Sker preliminärt mellan dam- och herrfinalen i Senior Grand-Prix. De tre 

bäst placerade lagen kommer att premieras. 

 
Ekonomi 
1600 kronor per lag som faktureras till respektive förening efter tävlingens 

genomförande. 

 
Anmälan 
Då lagen redan har kvalificerat sig till tävlingen behövs bara en anmälan 

via Svensk volleybolls anmälningslösning. Deadline för anmälan är 30 

november kl 12.00.  

 
Åtaganden 
Lag som inte fullgör sina skyldigheter vid tävlingarna påförs 

administrationsavgifter som faktureras i efterhand. 

 

Spelare / ledare  
Spelarna och ledare vid Ungdomens-GP bär under tävlingen personliga 

ackrediteringskort. Dessa trycks under v2. Högst fjorton spelare och fem 

ledare kan ackrediteras. Deadline för anmälan av spelare och ledare är den 

8 januari. 



 
Profilering 
Lagen skickar in en kort presentation av lag med bild och text, vilket kan 

göras så sent som den 8 januari. 

 
Kost och logi 
Uppsala VBS ansvarar och kommer att kontakta de anmälda lagen 

omgående efter anmälningstidens utgång. Deadline för beställningar 

kommer att vara runt 10 december. Vill ni ha hjälp att boka detta redan nu, 

vänligen kontakta uppsalagp@gmail.com. 

 
Styrdokument 
Ungdomens-GP styrs av spelets regler med säsongens regelkommentarer 

tillsammans med tävlingsbestämmelser för volleyboll 2017/18. 

 
Information 
För information om Ungdomens-GP, kontakta uppsalagp@gmail.com. 

mailto:uppsalagp@gmail.com

