Regler for holdturneringen i kvartet gruppe A, 2019
01)

En klub kan kun havde 2 hold med i gruppe A.
Kun ”rene” klubhold kan deltage, og man kan kun deltage for en
klub/forening selv om man er medlem af flere i DGI Midt- og Vestsjælland.
Klub/forening eller spillere kan ikke deltage hvis disse er i restance til
DGI.

02)

Der deltager 8 hold i hver af de 2 puljer nord og syd, hvor der spilles
alle mod alle, med start fra April måned.

03)

Når de kampe er overstået, deles hver pulje op i to 4 holds puljer, 1 –
4 og 5 – 8 ud fra resultaterne, og her spilles alle mod alle i de 2 puljer, Man tager ikke resultaterne med fra første runde, det vil sige at
man nulstillet alle hold igen.

04)

De 3 bedste hold i 1 – 4, går videre til den afsluttende finale.

05)

I puljen 5 – 8, her rykker nr. 8 ned i B, hvor bedst placeret hold fra
henholdsvis Nord og Syd efter den afsluttende finale rykker op i A.

06)

Nr. 7 i puljen 5 – 8 i henholdsvis nord og syd, skal spille om pladsen
mod det næstbedste placeret hold fra nord og syd efter den afsluttende finale, med en hjemme og udekamp, og disse kampe afvikles
inden for 1 – 2 måneder efter den afsluttende finale.

07)

Ingen spiller må deltage på mere end ét klubhold i gruppen, og man
kan ikke deltage på mere end et hold i samme uge.
Skulle det mod forventning ske, så vinder modstanderholdet 6-0.
Hvis en spiller/reserve har spillet/været ført på holdkortet 30 % eller
mere af det samlede antal kampe i turneringen på et højere rangeret
hold, kan han/hun ikke rykkes ned på et lavere rangeret hold.

08)

Det er tilladt at have 1 reserve med.
Første runde spilles med de spillere som man har skrevet på holdkortet som nr. 1-4, spiller R er lig med reserve, som først kan skiftes ind
mellem runde 1-2, den som så bliver reserve kan sættes ind mellem
runde 2-3, reserven overtager den spillers plads som skiftes ud.

09)

Der spilles efter DGI´s regler.
Point: Vundet kamp 2 point, uafgjort kamp 1 point hver, tabt kamp 0
point. Placering i gruppen afgøres ved: 1= point, 2 = vundne kampe,
3 = + / - score, 4 = total score og 5 = indbyrdes kamp.

10)

Vinderne i gruppe A, repræsenterer DGI Midt- og Vestsjælland ved
lands-mesterskabet for klubhold samme år.
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11)

Der spilles på de dage der er afsat af den turneringsansvarlige.
Hvis det ikke skulle passe med den dag der er afsat, så er det tilladt
at rykke kampen, men kun inden for den pågældende uge.
Hvis kampen rykkes herudover, skal der foreligge tilladelse fra den
turneringsansvarlige.

12)

Anmodning om flytning af kampen skal indgives mindst 48 timer før
afvikling af den planlagte kamp.

13)

Udeblivelse fra en kamp – uden afbud, fører til udelukkelse af holdturneringen, for resten af året, samt nedrykning til gruppe B.

14)

Resultatet af kampene skal være tastet ind på http://foreningsportalen.dgi.dk inden 3 dage efter den er afviklet, hvis ikke så vil det være
udeholdet der vinder kampen.

15)

Evt. uforudsete problemer afgøres af den turneringsansvarlige eller af
spilleudvalget i DGI Midt- og Vestsjælland.

16)

Afgørelser truffet af landsdelsudvalg for petanque, kan indbringes for
Idrætsledelsen for petanque på landsplan. Indbringelse kan foretages
af en lokalforening, der er part i sagen og medlem af DGI. Indbringelse skal ske senest 4 uger efter af landsdelsudvalgets afgørelse er
meddelt lokalforeningen. Afgørelser truffet af Idrætsledelsen på
landsplan kan ikke indbringes for anden instans i DGI.

Side 2

Regler for holdturneringen i kvartet gruppe B, 2019
01)

Det er tilladt at tilmelde flere hold fra hver klub, og der kan kun tilmeldes ”rene” klubhold.
Har man flere hold med, vil den turneringsansvarlige forsøg at placere dem i hver sin pulje.
Man kan kun deltage for en klub/forening selv om man er medlem af
flere i DGI Midt- og Vestsjælland.
Klub/forening eller spillere kan ikke deltage hvis disse er i restance til
DGI.

02)

Puljerne inddeles med 6 hold i pulje, hvor der spilles alle mod alle,
med en hjemme og en udekamp.

03)

Ingen spiller må deltage på mere end ét klubhold i samme gruppe, og
man kan ikke deltage på mere end et hold i samme uge.
Skulle det mod forventning ske, så vinder modstanderholdet 6-0.
Hvis en spiller/reserve har spillet/været ført på holdkortet 30 % eller
mere af det samlede antal kampe i turneringen på et højere rangeret
hold, kan han/hun ikke rykkes ned på et lavere rangeret hold.

04)

Det er tilladt at have 1 reserve med.
Første runde spilles med de spillere som man har skrevet på holdkortet som nr. 1-4, spiller R er lig med reserve, som først kan skiftes ind
mellem runde 1-2, den som så bliver reserve kan sættes ind mellem
runde 2-3, reserven overtager den spillers plads som skiftes ud.

05)

Der spilles efter DGI´s regler.
Point: Vundet kamp 2 point, uafgjort kamp 1 point hver, tabt kamp 0
point. Placering i gruppen afgøres ved: 1= point, 2 = vundne kampe,
3 = + / - score, 4 = total score og 5 = indbyrdes kamp.

06)

2 hold fra hver 6-holds pulje går videre til den afsluttende del.

07)

Bedste hold fra henholdsvis nord og syd ved den afsluttende del, rykker op i gruppe A året efter.
Kan holdet ikke dette, pga. at klubben har 2 hold i gruppe A, så går
man længere ned i rækken, og finder et hold, som ikke er repræsenteret, eller der kun har 1 hold i gruppe A.
Næstbedste placeret hold fra nord og syd efter den afsluttende finale,
skal spille mod nr. 7 i A i henholdsvis nord og syd med en hjemme og
udekamp, og disse kampe afvikles inden for 1 – 2 måneder efter den
afsluttende finale.

09)

Der spilles på de dage der er afsat af den turneringsansvarlige.
Hvis det ikke skulle passe med den dag der er afsat, så er det tilladt
at rykke kampen, men kun inden for den pågældende uge.
Hvis kampen rykkes herudover, skal der foreligge tilladelse fra den
turneringsansvarlige.

10)

Anmodning om flytning af kampen skal indgives mindst 48 timer før
afvikling af den planlagte kamp.

Side 3

11)

Udeblivelse fra en kamp – uden afbud, fører til udelukkelse af holdturneringen, for resten af året, samt nedrykning til gruppe C.

12)

Resultatet af kampene skal være tastet ind på http://foreningsportalen.dgi.dk inden 3 dage efter den er afviklet, hvis ikke så vil det være
udeholdet der vinder kampen.

13)

Evt. uforudsete problemer afgøres af den turneringsansvarlige eller af
spilleudvalget i DGI Midt- og Vestsjælland.

14)

Afgørelser truffet af landsdelsudvalg for petanque, kan indbringes for
Idrætsledelsen for petanque på landsplan. Indbringelse kan foretages
af en lokalforening, der er part i sagen og medlem af DGI. Indbringelse skal ske senest 4 uger efter af landsdelsudvalgets afgørelse er
meddelt lokalforeningen. Afgørelser truffet af Idrætsledelsen på
landsplan kan ikke indbringes for anden instans i DGI

Side 4

Slutspillet gældende for alle grupper
01)

Det hold som går videre til slutspillet, skal være det hold/spillere som har
kvalificeret sig.

02)

For de hold som går videre til slutspillet så medtager de af point fra
gruppespillet:
Gruppe A.
Gruppe B.
3 point som etter
2 point som etter
2 point som toer
1 point som toer
1 point som treer

03)

Der spilles 1 runde mod hver klub. (2 doublekampe)

04)

Pointfordeling:
1) Vundet kamp 2 point
2) Uafgjort kamp 1 point hver
3) Tabt kamp 0 point
For begge resultater lægges scoren sammen, dvs. at man kan evt. vinde 260.

05)

Den samme point fordeling er gældende ved en semi-/finalekamp.

06)

Den endelige placering udregnes efter :
1) point.
2) +, - score
3) total score
4) 1 doublekamp over 3 runder, er stillingen lige herefter, spilles der en
runde til.

07)

Det er tilladt at havde 1 reserve med, som må skiftes ind mellem de forskellige kampe, dog skal man stadigvæk overholde reglerne fra gruppe A og B.

08)

Der spilles efter DGI´s regler.

09)

Udeblivelse fra deltagelse i slutspillet – uden afbud (telefon), fører
til nedrykning til gruppe B.

10)

Ligger man til at rykke op året efter og ikke vil, så bliver man tvangsrykket
til gruppe B, og skulle det ske at man har et højere rangeret hold, som
trækker sig, så vil et laver rangeret hold fra samme klub/forening blive rykket op.

11)

Evt. uforudsete problemer afgøres af den turneringsansvarlige eller af spilleudvalget i DGI Midt- og Vestsjælland.

12)

Afgørelser truffet af landsdelsudvalg for petanque, kan indbringes for
Idrætsledelsen for petanque på landsplan. Indbringelse kan foretages af en
lokalforening, der er part i sagen og medlem af DGI. Indbringelse skal ske
senest 4 uger efter af landsdelsudvalgets afgørelse er meddelt lokalforeningen. Afgørelser truffet af Idrætsledelsen på landsplan kan ikke indbringes for
anden instans i DGI

Side 5

