Regelsæt for afvikling af
DGI Storstrømmen Petanque 4 mands turnering:

Der spilles efter DGI’s regelsæt tilpasset, DGI Storstrømmen Petanque, det vil sige at der
spilles helt ud til baneafgrænsningen, som også er dødlinje.
Form:
En turnering for 4-mandshold. Der spilles i 3 runder på hver spilledag.
1. runde:

2 doubler

2. runde:

1 triple + 1 single

3. runde:

2 doubler (modsat 1. runde).

En spiller må kun deltage på et hold.
Der må gerne medbringes en reserve.
NYT: der må i hver spillerunde i holdkampen foretages 1 udskiftning, af 1 spiller på banerne i
hver spillerunde, dette gælder ikke i single.

Der spilles i puljer, størrelsen afhænger af antal tilmeldte hold, alle møder alle, 1 gang enten
ude eller hjemme.
Efter indledende pulje, fordeles holdende i puljerne således:
Hold 1 + 2 kommer i gruppe A og Hold 3 + 4 kommer i gruppe B, hvis tilmeldingen ikke kan
deles med 4, kan der komme ændringer til ovenstående.
Disse nye puljer spilles igen, som ovenstående, de 4 puljevindere i A og B rækken, spiller
afsluttende stævne søndag den 9. september.
Der spilles om DGI’s vandrepokal i A-rækken.
Landsdelsvinderen (gruppe A) kvalificerer sig til at repræsentere Storstrømmen ved DGI’s
Landsmesterskaber. Vinder af gruppe B for den af udvalget fastsatte præmie.

Tid:
I ugerne 14 til 22, efter opbrydning startes der i uge 24 til uge 33, kampe kan flyttes
efter behov.
Alle kampe i indledende runde skal være afviklet senest, torsdag den 30. maj, ved
kampe som ikke er afviklet inden denne dato, vil begge hold blive taberdømt med
resultatet 6 x 13 – 07 og de placeres herefter på de sidste pladser i puljen.

Kampe i afsluttende runde skal være afviklet senest torsdag den 29. august, ved
kampe som ikke er afviklet inden denne dato, vil begge hold blive taberdømt med
resultatet 6 x 13 – 07 og de placeres herefter på de sidste pladser i puljen.

Hvis 2 hold snyder med resultatet(aftaler) af en kamp vil begge hold blive
taberdømt, samt blive placeret på de 2 sidste pladser i deres pulje, derudover vil de
2 holds klubber blive idømt en bøde på hver kr. 1000,-.

Hvis der imod forventning skulle opstå tvister, som ikke kan afgøres på spillestedet, skal der
indsendes protest til DGI Storstrømmens petanque udvalg, senest 7 dage efter kampafvikling,
afgørelsen fra udvalget kan indankes for ´DGI petanque landsledelse.

”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.”

