
Spilleregler Nattvolleyballturnering 

Lag og spillere 

Et lag skal om mulig ha 6 spillere på banen til enhver tid. Hvert lag skal ha minimum to av hvert kjønn 

på banen samtidig. Spillerrotasjon foretas på vanlig måte. I de tilfeller der det er færre enn 6 spillere 

på banen vil alltid 3 spillere være å regne som framspillere og resten som bakspillere. 

Innbytte kan skje fortløpende på serveplass, eventuelt i henhold til vanlige regler for innbytte i 

volleyball. 

Klubber som stiller med flere lag, kan ikke bytte spillere innbyrdes mellom lagene. 

Poenggivning 

Det spilles med "running score" i alle kamper. Hver ball gir poeng, uavhengig av hvem som server. 

Kamper 

Det tas stein saks papir om hvem som får begynne å serve. Kampene spilles på på poeng. Når signalet 

som markerer kampslutt går, spilles ballvekslingen ferdig. Dommeren avgjør i tvilstilfeller. Kampene 

spilles uten bruk av time-out. 

Puljespill: Her kan kampene ende uavgjort, noe som gir 1 poeng. (2 poeng for seier). Dersom to lag 

ender på lik poengsum gjelder innbyrdes oppgjør. Dersom den kampen endte uavgjort gjelder 

poengforskjell og deretter flest innkommende poeng. Hvis alt dette er likt blir det avgjort med 

myntkast.  

Finalen spilles best av tre sett til 25 poeng (tredje sett til 15.) 

Ball ut 

Ballen er ute når: 

- den delen av ballen som er i kontakt med underlaget er fullstendig utenfor banens grenselinjer. 

- den berører en gjenstand utenfor banen, eller en person som ikke er med i spillet. 

- den berører antenner, tau, stolper, eller nettet utenfor sidemarkeringene. 

Balltouch på nett 

Det er ikke feil om ballen berører nettet på vei over, heller ikke på serve. 

Slag på ballen 

- Laget kan bruke maks. tre slag på å slå ballen over nettet. 

- Ballen kan berøre alle kroppsdeler. 

- Ballen kan berøre flere deler av kroppen i løpet av ett slag, såfremt ballberøringene skjer samtidig. 

Skjer berøringene klart adskilt dømmes det for to slag. 

- Det er ikke tillatt å holde, føre eller kaste ballen. 

- Blokkering ved nettet teller ikke som slag, og laget har fortsatt tre slag. Samme spiller som 

blokkerte kan da også slå ballen igjen.  



Overtramp under nettet 

Det er tillatt å berøre underlaget på motstanderens banehalvdel med hender eller føtter, såfremt en 

del av hånden eller foten er i kontakt med midtstreken. Det er ikke tillatt å berøre underlaget på 

motstanderens banehalvdel med noen annen kroppsdel. 

Berøring av nettet 

All berøring av nettet eller antenner, foruten klær og hår, blir dømt som feil og poeng til motsatt lag.  

Blokkering av serve 

Det er ikke lov å blokkere motstanderens serve. 

Overtramp ved serve 

Spiller som server kan ikke trå på banen, inkludert streken, før serveslaget er tatt.  

Bakspiller 

En bakspiller kan ikke foreta angrepsslag over netthøyde i frontsonen (dvs. dersom satsen skjer i 

frontsonen). En bakspiller kan foreta angrepsslag i en hvilken som helst høyde fra bak frontsonen. 

Ved tvil 

Er dommeren i tvil kan det dømmes omserve. Og husk at dommeren dømmer.  


