Reglement for sekstet turneringen
Sekstetturneringen gennemføres som delvis dobbeltturnering, dvs. at holdene mødes hjemme og ude.
Sekstetturneringen er der kun 1 serie.
Nr. 1 og de 2 bedste 2'ere fra puljerne går videre til slutspillet, som spilles på
tid. Nr. 1 i slutspillet går videre til Landsmesterskabet. Det hold, der tager til
Landsmesterskabet, skal være det hold, der har spillet i turneringen inkl. reserver, evt. med spillere, der ikke har deltaget på et andet sekstethold i
årets turnering. Såfremt nr. 1 ikke ønsker at tage til Landsmesterskabet, går
tilbuddet videre blandt holdene i slutspillet. Alle hold bør derfor inden slutspillet have aftalt, om de vil tage til Landsmesterskabet, da svar skal gives
på slutspilsdagen.
Kampdag bliver valgt af hjemmeholdet. Såfremt der er enighed herom, kan
kampene flyttes til et andet tidspunkt, men de skal spilles i den angivne uge
eller anden uge. Det gælder specielt for sidste turneringsrunde. Her skal fristerne ubetinget overholdes - dvs. at alle kampe skal være spillet senest i
uge 31 den 4/8.
Minimum 2 uger før kampdagen tager hjemmeholdets holdleder kontakt til
udeholdets holdleder for at aftale tid og sted. Kan kontakt ikke etableres, rettes henvendelse til modstanderens klubansvarlige. Kan kontakt stadig ikke
etableres eller aftale indgås, rettes henvendelse til spilleudvalget, som så vil
fastsætte kampdag, tid og sted.
Udebliver et hold, tildeles modstanderen en sejr på 7-0.
Et sekstethold består af 6 spillere fra samme klub. På hver kampdag spilles 2
tripler, 3 doubler og 6 singler. Holdfordeling af spillere foregår ved lodtrækning før hver kamprunde. Ved slutspillet spiller alle mod alle – single, double
og triple. En spiller, der har deltaget på et hold, er ”låst” til det pågældende
hold i resten af sæsonen.
Sekstetten og kvartetten er forskellige turneringer, dvs. at samme spiller kan
deltage i begge turneringer.
Såfremt et hold ikke er fuldtalligt, kan der ikke disponeres over manglende
spilleres kugler.
For kampe, der ikke bliver spillet pga. udeblevne spillere, tabes kampen med
13-7.
Der spilles ikke med dommere – spillerne dømmer selv deres kampe. Der
spilles efter DGI’s regler.
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I turneringen giver vundne kampe 2 point i triple og 1 point i double og single.
Ved slutspillet og Landmesterskaberne gælder andre pointregler. Hold med flest
point vinder puljen. Ved pointlighed tælles +/- score. Hvis der stadig er lighed,
gælder indbyrdes kampe.
Holdlederne udfylder holdkortene inden kampstart. Efter kampen indføres resultatet på holdkortet, som underskrives af begge holdledere. Holdkortet
med begge holds underskrifter gemmes af hjemmeholdet og skal afleveres til
spilleudvalget på forlangende. Umiddelbart efter kampen indberetter holdlederne resultatet af kampen på http://foreningsportalen.dgi.dk.
En spiller kan kun stille op for 1 klub i DGI’s sekstetturnering. Har et hold i
løbet af turneringen anvendt en ulovlig spiller, eller er alle 6 kampe ikke afviklet inden udgangen af sidste spilleuge, kan holdet ikke deltage i slutspillet.
Ved slutspillet kan der medtages 2 ekstra spillere.
Særlig passus
Afgørelser truffet af landsdelsudvalg for petanque kan indbringes for Idrætsledelsen for petanque på landsplan. Indbringelsen kan foretages af en lokalforening, der er part i sagen og medlem af DGI. Indbringelsen skal ske senest 4 uger efter at landsudvalgets afgørelse er meddelt lokalforeningen. Afgørelser truffet af Idrætsledelsen kan ikke indbringes for anden instans i DGI.
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