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1.Turneringen.
Der spilles i 3 rækker. A, B og C. I hver pulje spiller alle mod alle ude og hjemme, i alt
6 matcher i en 4 holds pulje. C-rækken vil indeholde 4 puljer og der kan blive flere eller
færre hold i en pulje.
A-rækken består af 8 hold, der fordeles i 2 puljer ved lodtrækning. En klub må højst
have 2 hold i rækken. De skal ved lodtrækningen placeres i hver sin pulje.
B-rækken består af 8 hold, der fordeles i 2 puljer ved lodtrækning. En klub må højst
have 2 hold i rækken. De skal ved lodtrækningen placeres i hver sin pulje.
C-rækken består af de resterende hold, der ved lodtrækning fordeles i 4 puljer med 3, 4
eller 5 hold i hver pulje. En klub må højst have 2 hold i hver pulje. Hvis der er 2 hold fra
samme klub, skal deres indbyrdes kampe afvikles først.
Spilledagen er fastsat af DGI Storkøbenhavns stævneudvalg til hjemmeholdets udmeldte
ugedag. Holdlederne kan, hvis der er ønske om dette, efter fælles aftale ændre dag og
tid. Kan der ikke opnås enighed om ny kampdag, inden den oprindelige kampdato,
fastsætter stævneudvalget dato og sted, hvor kampen skal afholdes.
Hvis et hold diskvalificeres eller af anden grund trækker sig, får det ikke spillergebyret
tilbage, og klubben idømmes en bod svarende til spillergebyret. Alle holdets kampe
nulstilles til Slutspillet sættes i gang.
2. Hold.
Et hold identificeres ved et klubnavn i den korte form + et nummer. F. eks. "Gentofte-1".
Et hold består af 6 spillere + evt. en 7. person. En spiller der har deltaget på et hold, må
ikke deltage på et andet hold i samme turnering, dvs. spilleren er låst til holdet.
Overtrædelse medfører diskvalifikation.
3. Match
En match består af en triplerunde med 2 triple kampe, en doublerunde med 3 double
kampe, og en single runde med 6 single kampe. Det er tilladt at udskifte en spiller i alle
3 kampe, skiftes der midt i en kamp kan der ikke skiftes mere i matchen.
Ved forfald er det tilladt at sætte et andet medlem af klubben på holdet.
Er dette ikke muligt må matchen færdigspilles med en spiller mindre.
Kan et hold ikke stille med mindst 5 spillere til en match, taberdømmes holdet. Ved
gentagelse diskvalificeres holdet.
Inden start på matchen skal de to holdledere notere holdnavnene samt navnene på deres
spillere og evt. reserve, og foretage lodtrækning om holdenes sammensætning.
4. Point og placering.
En vunden triple- eller doublekamp giver 2 kamppoint, og en vunden singlekamp giver
1 kamppoint. I en match spilles der således om 16 kamppoint i de ialt 11 kampe.
En vunden match giver 2 matchpoint, en uafgjort 1 matchpoint, og en tabt 0 matchpoint.
Placering i puljen afgøres efter flest matchpoint og derefter bedste kamppointdifference.
Står 2 hold lige afgøres placeringen af de indbyrdes matcher efter følgende kriterier:

1. matchpoint, 2. kamppointdifference, 3. vundne kampe, 4. totale kuglescore.
Evt. protester skal være turneringslederen i hænde senest 7 dage inden slutspillet.
5. Slutspil A- og B-rækken.
Slutspillet spilles på tid.Triplerunden på 75 min., Doublerunden på 60 min., og
singlerunden på 45 min. Indskrivning kl. 8.30. Spillestart kl. 9.00
Nr. 1 og 2 fra hver pulje spiller finalespil mod nr. 1 og 2 fra den anden pulje.
Nr. 3 og 4 fra hver pulje spiller nedrykningsspil mod nr. 3 og 4 fra den anden pulje.
Matchpoint og kamppoint mod holdet fra egen pulje halveres og tages med til slutspillet.
Skal to hold fra samme klub mødes, skal denne match afvikles som første match.
Første match: 1er pulje 1 - 2er pulje 2
3er pulje 1 - 4er pulje 2
2er pulje 1

- 1er pulje 2

4er pulje 1 - 3er pulje 2

Anden match: 1er pulje 2

- 1er pulje 1

3er pulje 2 - 3er pulje 1

2er pulje 2

- 2er pulje 1

4er pulje 2 - 4er pulje 1

6. Slutspil C-rækken.
Puljevinderne i C-rækken seedes, således at semifinale og finale kan spilles
samtidig med slutspillet i A- og B-rækken.
C Semifinale: C seed #1

- C seed #3

C Finale:

- V semif. 2

V semif. 1

C seed #2
3-4 pl.: T semif. 1

- C seed #4
- T semif. 2

7. Op og nedrykning.
Fra A-rækken rykker 2 hold ned i B-rækken.
Fra B-rækken rykker de 2 første oprykningsberettigede hold op i A-rækken, og 2 hold
rykker ned i C-rækken.
Fra C-rækken rykker de 2 første oprykningsberettigede hold op i B-rækken.
Hvis en klub har 1 hold i hver af puljerne i B-rækken, der hverken skal rykke op eller ned,
og ligeledes har et hold fra A-rækken som skal rykke ned, så spilles der en indbyrdes
match mellem de 2 hold i B-rækken indenfor 2 uger efter slutspillet. Det tabende hold
rykker ned i C-rækken.
Hvis der på grund af trukne eller diskvalificerede hold i en række ikke kan blive 8 hold
med 2 oprykkere i næste års række, suppleres rækken med skiftevis færre nedrykkere
og flere oprykkere.
De udfyldte og underskrevne resultatskemaer opbevares hos hjemmebaneholdlederen
til den 1.oktober 2020, og skal kun indsendes til stævneudvalget på forlangende. Efter
hver kamp, og senest den følgende dag skal hjemmeholdet indberette kampen til
mobilresultater.dgi.dk.Ved manglende indberetning sættes kampen til 0-16. Se
resultater på hjemme-siden: www.minidraet.dgi.dk
Med venlig hilsen
Stævneudvalget
Susanne Ryberg - telefon 2194 8973.

