
       Turneringsreglement D.G.I. Bornholm.

D.G.I. Bornholm turnering er åben for alle petanque klubber/- foreninger 
tilknyttet D.G.I. Bornholm. 
Turneringen består af (fire rækker benævnt A, B, C og D)  det antal rækker der 
er behov for og afvikles som en dobbeltturnering, således at hvert hold spiller 
en hjemmekamp og en udekamp mod de øvrige hold i rækken.
Vindende klub i A- rækken tilbydes at deltage i Landsmesterskabet for 6- 
mands hold.

D.G.I. Petanque udvalg udarbejder turneringsplan og er øverste myndighed  i 
alle spørgsmål.

Hold og Spillere.
Et hold består af 6 spilleberettigede personer, dvs. personer med gyldigt 
medlemskab af den hold stillende klub.
En spiller kan kun være tilknyttet et hold i en forening, eller et hold oprettet i 
klubsamarbejde.
Ved foreningsskifte under første halvsæson kan kan der spilles for den nye 
forening i den efterfølgende halvsæson.

Klubsamarbejde.
Klubber kan i samarbejde oprette et hold og tilmelde dette til turneringen.
Holdet indplaceres i den række som bedst placerede klub har kvalificeret sig til.

Reservespiller.
De af klubbens spillere, der ikke er tilknyttet et hold, kan indgå som 
reservespillere på klubbens hold.
Reservespillere kan frit anvendes på hold i alle rækker, dog ikke på flere hold i 
samme spillerunde/uge.
Anvender et hold en eller flere spiller der iht. overstående er ulovlige at 
anvende, vil kampe hvori den/disse har deltaget, blive erklæret for tabt (e). 
Match 11-0, de enkelte kampe 0-13. blive erklæret for tabt(e) 0-13.

Reservespiller fra anden klub.
En klub kan, efter aftale klubberne imellem og advisering til turneringsansvarlig 
benytte spillere fra en anden klub som reservespillere. Spillerene kan i 
efterfølgende spillerunde frit anvendes af egen klub.



Tilmelding af hold til turneringen.
Tilmelding af hold sker via D.G.I. Foreningsportalen med angivelse af entydig 
holdbetegnelse, samt en holdleder. Tilmelding skal ske inden for den af D.G.I – 
Bornholm petanque udvalg fastsatte tilmeldingsperiode. Deltagergebyr 300,- kr. 
pr. hold.
Holdes spillere skal, senest en uge før turneringsstart, være tilknyttet holdet via 
D.G.I. Foreningsportal.

Kampenes afvikling.
En match består af 2 tripler, 3 doubler og 6 singler. Hver spiller deltager således 
i tre kampe iht. kampskema.
Der spilles efter de til enhver tid gældende D.G.I. Spilleregler, dog udgår 
reglerne om afstande til ”døde linier”.

Det på hviler holdlederne at møde med kampskema, hvor egen holdopstilling er 
indført. Hold opstillinger udveksles umiddelbart før kampstart.

Manglende spillere, udeblivelse.
Et hold, der måtte mangle spillere har ret til at spille, dog uden at kunne 
disponere over manglende spilleres kugler.
Spillere der måtte indfinde sig efter kampstart, kan indtræde i de efterfølgende 
kampe.

Udebliver et hold på den fastsatte spilledag taber holdet matchen ( 0-11) 3-8, de 
enkelte kampe (0-13) 7-13. Ved udeblivelse forstås, at holdet ikke er mødt 
senest 30 minutter efter officielt starttidspunkt. Officielt starttidspunkt er fastsat 
til kl. 18.30.
Der er mulighed for at indgive klage til petanque udvalget, om kampen skal 
spilles på et andet tidspunkt.
Sponsor flaget skal være hejst ved hver kamp.

Kampflytning.
Kampene bør afvikles på den i turneringens planen berammede spilledag, men 
kan efter aftale holdlederne imellem ændres, dog ikke i sidste spillerunde.
Ved aftalt flytning af kampe påhviler det hjemmeholdet at ajourføre 
kampprogrammet i DGI foreningsportalen.



Indberetning af resultater.
Det påhviler hjemmeholdet at indberette kampens resultat via DGI 
foreningsportal/min idræt, senest 24 timer efter kampens afslutning.
Holdskemaer opbevares af holdlederen til turneringens afslutning.

Point og stilling.
En vundet triple, double og single giver et point. Det hold der har 6 point, eller 
derover, har vundet kampen.
Den indbyrdes placering i rækken afgør: 

1.              Flest vundne kampe.
2.              Højeste score.
3.              Indbyrdes kampe.

Op og nedrykning.
De 2 højeste placerede hold i række B, C og  D rykker en række op.
De 2 lavest placerede hold i række A, B og C rykker en række ned.

Protest.
Eventuelt protester vedrørende kampens afvikling, overtrædelse af 
turneringsreglement mm. meddeles umiddelbart efter hændelsen skriftlig til 
turneringsansvarlig, der efter høring af berørte parter forlægger sagen for DGI- 
Bornholm petanque udvalg.

Turneringsafslutning.
Tid og sted for turneringsafslutning fastlægges på det årlige formandsmøde.
Arrangementet gennemføres i samarbejde mellem arrangerende klub/forening 
og DGI- Bornholm petanque udvalg.

Regler for landsdelsmesterskaber i kvartet.
Spillere indskrives på kampskema ved lodtrækning.
Hvis der ikke er enighed om opstilling kontakt stævneleder. Hvis kampe er 
spillet med forkert opstilling er spillet resultat glædende.
Vinderne af kvartet vil blive tilbudt deltagelse i landsmesterskaberne. Hvis 
vinderne ikke ønsker at deltage vil næste hold få tilbudet.

Skrift med rødt erstattes med blå skrift.
  
Vedtaget på årsmødet i d.11. april 2018.



 


