Invitation til
Kvartetturnering 2020

Tilmeldingsfrist den 22. marts 2020

DGI Sydøstjylland
Langmarksvej 57 | 8700 Horsens | 79 40 44 00
Sydoestjylland@dgi.dk

DGI Sydøstjylland petanque indbyder alle petanqueforeninger til deltagelse i holdturnering for
kvartetter (4 personers hold). Turneringen afvikles med en forårs- og efterårsturnering samt et
afsluttende stævne. Afsluttende stævne er obligatorisk. Hvis man af en eller anden grund ikke
kan samle hold: SKAL DER MELDES FRA VED TURNERINGSLEDELSEN senest 3 dage før.

Retningslinjer for holdturnering
1. Der spilles efter DGI´s regler.
2. Der spilles med 4 personer på hvert hold.
3. En kampdag indeholder afvikling af to doubler, en single og en triple.
4. De to doubler spilles før singlen og triplen.
5. Reserver kan indsættes indtil kamptidspunktet.
6. En person kan kun spille på ét hold i samme runde. Ved ændringer gives besked til
turneringsledelsen.
7. På kamptidspunktet udveksler holdlederne indberetningssedler påført navnene på hvilke
spillere, der spiller double 1 og double 2. Efter afviklingen af doublekampene udveksles der
ligeledes indberetningssedler påført navnene på hvilke spillere, der skal spille triple og om,
hvem der spiller single.
8. Hjemmeholdet har ansvaret for indberetningen af resultaterne af de enkelte kampe via
www.klubportalen.dk samme aften som kampen spilles (nærmere oplysninger herom når
program udsendes). Såfremt dette ikke er muligt, kan man overlade indberetningen til
udeholdet. Hvis ikke, skal resultatet være kontoret i hænde med morgenposten til DGI
Sydøstjyllands kontor, Langmarksvej 57, 8700 Horsens senest dagen efter kampdagen.
9. Holdkort med navnene på spillerne i alle kampene skal opbevares af holdene indtil
turneringen er slut, såfremt holdkortet ikke er indsendt til DGI Sydøstjylland.
10. Der spilles turneringskampe i forårsperioden 6 - 7 tirsdage i maj - juni, samt i
efterårsperioden 3 - 4 tirsdage i august. Man spiller 2 gange mod hinanden. En ude- og en
hjemmekamp.
11. Kampenes starttidspunkt er kl. 19.00. Såfremt holdene skønner, at kampene ikke kan
afvikles inden mørkets frembrud, skal starttidspunktet fremskyndes, såfremt der ikke er lys på
banen. Hjemmeholdet har ansvaret for at aftale dette.
12. Mangler et hold spillere til en kamp må man indsætter reserver men mindst halvdelen af
holdet skal være det oprindelige hold. Såfremt holdene er enige om det, kan en kamp spilles
på et andet tidspunkt, end den er planlagt i turneringsplanen.
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Dog skal kampen afvikles i den uge, som den oprindelig er planlagt, medmindre
turneringslederen giver tilladelse til at afvikle kampen på et andet tidspunkt.
13. Der afholdes afsluttende stævne. (heldagsstævne)
Gruppe A: Nr. 1 og 2 i hver af de 3 grupper spiller alle mod alle om pladserne 1 – 6.
Vinderholdet (Landsdelsmester i kvartet) sendes til LM i kvartet.
De 3 hold på 5. pladsen i Gruppe A spiller mod de 3 hold på 1. pladsen i Gruppe B. Man spiller
alle mod alle om at rykke op/ned i Gruppe A/B.
De 3 hold på 5. pladsen i Gruppe B spiller mod de 3 hold på 1. pladsen i Gruppe C. Man spiller
alle mod alle om at rykke op/ned i Gruppe B/C.
De resterende hold spiller placeringskampe om pladserne:
Grp. A 7 – 12, Grp. B 19 – 27 og Grp. C 34 – 45.
14. Der gives 1 point for hver vunden kamp i alt 4 point pr. kampdag.
15. Udeblivelse fra en kamp indberettes med tab af 4 point og en minus score på 28.
16. Ved udregning af placeringen i puljen tæller antal point i samtlige kampe, ved lighed
- tæller scoren i samtlige kampe, ved lighed
- tæller indbyrdes kampe, ved lighed
- tæller indbyrdes score, ved lighed omkamp.
17. De løbende resultater vises på minidraet.dgi.dk
18. Ved sæsonens start bestemmer den enkelte forening, hvem der spiller på foreningens
hold. Der skal mindst være 2 spillere fra det foregående år på holdet for at kunne fortsætte i
samme gruppe.
Er holdet blevet ændret så meget, at man ikke mener, at man kan klare sig i den gruppe man
spiller i, har man ret til at anmode turneringsledelsen om at blive rykket ned i en anden
gruppe.
19. Indplaceringen af de enkelte hold i grupperne i 2020 sker på baggrund af resultaterne ved
det afsluttende stævne samt gruppekampene i efteråret 2019.
20. Turneringsledelsen tilpasser antal hold i de enkelte puljer og grupper under hensyn til
antallet af de tilmeldte hold.
21. Turneringsledelsen tildeles kompetence til at foretage afgørelser i tvivlstilfælde.
22. Prisen for deltagelse i turneringen og afsluttende stævne med morgenkaffe og et glas vin /
cola til afslutning er 380,00 kr. pr. hold.
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Holdinddeling
Turneringen er opbygget i tre niveauer – Gruppe A, Gruppe B og Gruppe C.
Grupperne er opdelt i tre puljer med 5-6 hold i hver.

Forårsturnering
Forårsturneringen starter den 05. maj 2020 og slutter den 30. juni 2020.

Efterårsturnering
Efterårsturneringen starter den 04. august 2020, og slutter den 25. August 2020.

Afsluttende stævne
Søndag d. 30. august i Give.
Uddeling af Diplomer til Puljevindere (Der spilles placeringskampe.)

Morgenkaffe og uddeling af holdseddel fra Kl 9.00 i cafeteriet.
Spillestart kl 10.

Landsmesterskab
Vinderen af turneringen deltager i Landsmesterskabet for kvartet den 3. og 4. oktober 2020 i
Ballum, (DGI Sønderjylland) jævnfør nedenstående retningslinjer:
Hvis en forening vælger at deltage i en turnering i en anden landsdelsforening end den
foreningen er medlem af, er den berettiget til at repræsentere Landsdelsforeningen ved LM.
Vælger foreningen at deltage i turneringer inden for samme aktivitet i to landsdelsforeninger,
kan den landsdelsforening som foreningen ikke er medlem af, vælge at foreningen ikke kan
repræsentere den ved LM.
Spørgsmål vedrørende turneringen rettes til turneringsleder
Karen Pedersen
Præstevænget 11
7323 Give
Tlf.: 24 40 98 41
kamape51@gmail.com
Med venlig hilsen
Petanqueudvalget
DGI Sydøstjylland
Framelding: til DGI Sydøstjylland senest d. 22. marts 2020 hvis man ønsker at
trække et hold ud af turneringen.
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