DPF

Turneringer generelt

Afsnit 01-01 23-03-2015

§ 1: Licens.
Licenskrævende turneringer under DPF:
Al Bank Sommerlandsturnering, danmarksmesterskaber, vinterturnering, veteran kvalifikation og
ranglisteturneringer.
Der kan spilles med udenlandsk licens til ranglisteturneringer.
Der kan spilles med dagslicens til ranglisteturneringer.
Der kan spilles på en ”holdlicens” i regionalserien i sommerlandsturneringen, læs mere om
holdlicens i afsnit 01-06 og 03-01 i klubmappen
Der kan spilles med ”fri-licens” i SLT, VT og ranglisteturneringer, læs mere om fri-licens i afsnit
06-01 og 03-01 i klubmappen.
§ 2: Overordnede regler.
Ved Licenskrævende turneringer og DVC skal der spilles efter de internationale spilleregler
Der forbeholdes ret til at modificere de internationale spilleregler.
Vindere af SLT – elitedivision, DM - triple åben række samt DM præcisionsskud - åben og kvinde
række får tildelt DIF medalje.
§ 3: Optagelse på spillekalender.
Alle turneringer som skal optages på spillekalenderen skal ansøges på hjemmesiden under fanen
information / blanketter. Der skal skrives ”i samarbejde med DPF” i turneringsinvitationen.
Af hensyn til dommerpåsætning og planlægning af turneringskalenderen, skal ansøgning om
ranglisteturnering helst være indgivet senest den 1. februar.
§ 4: Turneringsform.
En turnering skal spilles i den form, som er angivet i spillekalenderen. Hver(t) spiller/hold skal
være garanteret mindst 2 kampe.
Hvis der spilles med B, C og D cup efter et indledende puljespil, må deltagelse heri ikke koste
ekstra.
Hvis der ikke afholdes separat juniorturnering - må der max. opkræves 50 % af seniortilmeldingsgebyret for hold - som udelukkende består af juniorer.
§ 5: Dommer.
I tilfælde af uregelmæssigheder under turneringer, skal overdommeren senest 14 dage efter
turneringen aflevere en skriftlig rapport over det skete til DPF’s bestyrelse, TDUU og TU.
Der skal påsættes dommere til DPF turneringer, DM, SLT Elitedivision og slutspil, DVC finale og
sidste runde i vinterturneringen (bedste række) og DM i præcisionsskud på hver bane.
Der skal udpeges op til 3 måledommere, hvis der ikke er påsat dommere.
Der skal helst påsættes dommer til ranglisteturneringer. I tilfælde af mangel på dommer skal
der udpeges 2 måledommere.
For at være overdommer skal følgende opfyldes:
1. Være repræsenteret i spilleledelsen.
2. Ikke deltage i turneringen som spiller.
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3. Må så vidt muligt ikke være fra den arrangerende klub.
Før turneringsstart skal navnene på overdommer og dommere offentliggøres på spillepladsen i
form af blanket som hentes på dette link: http://www.petanque.dk/cms/?&pageid=8179
(spilleledelsen).
Eventuelle måledommere udpeges af spilleledelsen og kan deltage i turneringen som spillere, dog
skal der foretrækkes DPF-dommere.
Dommeren skal til ranglisteturneringer, kontrollere på petanque portalen, om alle tilmeldte
spillere har gyldig licens.
Til ranglisteturneringer skal dommeren senest 2 dage efter turneringen, indsende navne på de
spillere, svarende til de hold der har opnået ranglistepoint, til TU på følgende blanket som hentes
på dette link: http://www.petanque.dk/cms/?&pageid=8181
Dommeren skal til DM og ranglisteturneringer kontrollere seedningen blandt de tilmeldte hold,
kontrollere indplacering i puljespillet, samt kontrollere nøglen i cup skemaer, efter
dommermappen.
Udgiften til dommer(e) i SLT, DVC finale, DM, DM præcisionsskud, ranglisteturneringer og
Vinterturneringen afholdes af DPF
Dommeren afregner med DPF på blanket, som hentes på petanque.dk
link:http://www.petanque.dk/cms/?&pageid=8182
Alle afregninger sendes i kopi til formanden for TDUU.
Senest 14 dage efter turneringsafviklingen skal alt regnskab være sendt ind til DPF og TDUU.
§ 6: Lodtrækning.
Ved lodtrækningen skal det, i så høj grad det er muligt, undgås at to eller flere hold fra samme
klub mødes i samme pulje.
Ved ranglisteturneringer foretages lodtrækning af værtsklubben i overværelse af en dommer.
Ved DVC, SLT og vinterturneringen vil lodtrækningen og/eller indplacering blive foretaget af TU
Ved DM foretages lodtrækningen af TU i overværelse af en dommer.
I Veterankvalifikation: Såfremt 2 eller flere hold fra samme klub spiller i samme pulje, foretages
lodtrækningen forlods blandt disse, så de møder hinanden først. Derefter trækker BU lod blandt
resten af holdene.
§ 7: Indbydelse.
En turneringsindbydelse skal mindst indeholde:
• ”Turneringen afholdes i samarbejde med DPF”.
• Spillested og spilledato.
• Tidspunkt for sidste tilmelding.
• Tidspunkt for turneringsstart.
• Hvilke regler der spilles efter - og eventuelle undtagelser.
• Turneringens art (åben, kvinder, junior …)
• Turneringens række (single, double, triple, ...)
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Turneringens form (pulje, gruppe, cup, ...)
Tilmeldingsafgiftens størrelse - og hvornår den skal betales.
Hvor mange hold der præmieres.
Forplejning.
Eventuelle overnatningsmuligheder.

§ 8: Spilleledelse.
Til DM, DM præcisionsskud, SLT (4. runde for divisioner og slutspil) er følgende gældende:
TU er ansvarlig for at sammensætte en spilleledelse på mindst 3 personer, repræsentanter fra
arrangerende klub kan indsættes i spilleledelsen, dommeren skal være en del af spilleledelsen.
Før turneringsstart skal navnene på spilleledelsen offentliggøres på spillepladsen i form af
blanket som hentes på dette link: http://www.petanque.dk/cms/?&pageid=8179 (spilleledelsen)
Det anbefales at spilleledelsen ikke deltager i turneringen. Spilleledelsen er ansvarlig for
overholdelse af DPF's regler - og modtager og behandler enhver klage eller tvist, som måtte
forekomme under turneringen. Spilleledelsens beslutning er endegyldig og kan ikke ankes.
I DVC, vinterturneringen og øvrige runder i SLT er følgende gældende:
TU er turneringsledelse. Uforudsete problemer, tvivlsspørgsmål i forhold til nærværende
regelsæt evt. force majeure situationer i forhold til vejrlig, afgørelser i sager om brug af ulovlige
eller for mange spillere m.m. træffes endeligt af TU. TU kan kontaktes telefonisk eller pr. e-mail.
I Veteran kvalifikation er følgende gældende:
BU er turneringsledelse. Uforudsete problemer, tvivlsspørgsmål i forhold til nærværende
regelsæt evt. force majeure situationer i forhold til vejrlig, afgørelser i sager om brug af ulovlige
eller for mange spillere m.m. træffes endeligt af BU. BU kan kontaktes telefonisk eller pr. e-mail.
§ 9: Vejrlig.
Ved uvejr, såsom lyn, torden og kraftig regn, tager spilleledelsen stilling til om kampene skal
stoppes, er der en påsat dommer, er det denne som beslutter om kampene skal stoppes. Hvis
kampene bliver afbrudt før tid pga. vejret, så venter man ½ time, og er der ikke tegn på
opklaring, er den pågældende spilleledelse ansvarlig for, hvorvidt der skal spilles videre eller al
spil stoppes den dag. TU tager derefter beslutning om, hvornår og hvor de/den pågældende
kamp(e) skal færdigspilles.
§ 10: Beklædning.
DPF’s reklameregler er gældende for beklædning. Disse må ikke virke stødende eller henvise til
sundhedsfarlige produkter såsom spiritus eller tobak.
TU opfordrer alle spillere til at spille i lukkede sko, af hensyn til sikkerheden og den sportslige
signalværdi.
I vinterturneringen er følgende gældende:
TU henstiller til klubberne, at der spilles i klub tøj, for så vidt vejret tillader det.
I SLT er følgende gældende:
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Hold som spiller i Elitedivision, skal spille i deres klubtøj. Før 1. runde indsendes der billeder af
hver beklædningsdel af klubtøjet, til TDUU.
Til DM (på nær single) er følgende gældende:
Der kræves ens farvet overdel fra kvartfinalen.
Ens farvet overdel betyder at, farven eller mønstret på den yderste beklædningsdel skal være ens.
Typen af beklædning kan være forskellig. (F.eks. en sort langærmet fleecetrøje og en sort T-shirt)
§ 11: Pointlighed.
I DVC puljespil og finalerunden:
Stillingen i puljen udregnes på følgende måde:
1. Point.
2. Score difference.
3. Indbyrdes kampe.
4. Spillede kugler.
5. Indlæg til gris.

DVC mellemrunde:
Hvis kampen ender uafgjort 3:3 gøres følgende:
1. Spillede kugler.
2. Indlæg til gris.
Ranglisteturneringer:
Stillingen i puljen udregnes på følgende måde:
1. Point.
2. Score difference.
3. Højeste score.
4. Indbyrdes kamp.
5. Indlæg til grisen.
VT:
Stillingen i puljen udregnes på følgende måde:
1. Point.
2. Score differencen.
3. Indbyrdes kamp.
4. Spillede kugler.
5. Indlæg til gris.
SLT:
Stillingen i puljen udregnes på følgende måde:
1. Point.
2. Score difference.
3. Indbyrdes kamp.
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4. Spillede kugler.
5. Indlæg til gris.
Indlæg til gris gøres på flg. måde:
Der udvælges 3 spillere ud fra hvert hold, den første fra hvert hold skiftes til at lægge 1 kugle
til gris fra 8 meter, derefter skal den anden fra hvert hold lægge en kugle og til sidst den tredje fra
hvert hold, alle indlæg bliver målt og fjernet når de er kastet og målene sammenlægges for hvert
hold, Mindst afstand ved sammenlægning vinder.
§ 12: Statsborgerskab.
I VT, SLT og DVC er følgende gældende:
Udenlandske statsborgere bosiddende i Danmark kan stille op på samme vilkår som danske
statsborgere. Udenlandske statsborgere med bopæl uden for Danmark, skal have indløst licens i
en dansk klub under DPF mindst 3 mdr. før spillestart, i DVC som er en licens fri turnering, skal
personen have haft mindst 3 mdr. medlemskab i en dansk klub under DPF.
Til DM triple, double, mix-double, single og præcisionsskud er følgende gældende:
Udenlandske statsborgere skal have haft fast bopæl i Danmark i minimum 3 år.
§ 13: Refusion.
DVC:
• Beløb svarende til brobizz for 2 biler pr. spillerunde over Storebælt.
• Beløb svarende til max. Udgifter for 2 biler til færgebillet (Rønne-Køge) eller færgebillet
(Ystad-Rønne og brobizz (Øresundsbroen)).
VT:
•
•

Beløb svarende til brobizz for 1 bil pr. spillerunde over Storebælt.
Beløb svarende til max. Udgifter for 1 bil til færgebillet (Rønne-Køge) eller færgebillet (YstadRønne og brobizz (Øresundsbroen)).

SLT:
• Der gives op til 1250,00 kr. pr. spillerunde over Storebælt.
• Beløb svarende til max. udgifter for 2 biler til færgebillet (Rønne-Køge) eller færgebillet
(Ystad-Rønne og brobizz (Øresundsbroen)).
For at være berettiget til refusion skal der fremsendes originale bilag til DPF inden:
Gældende for alle DPF turneringer:
Alle bilag sendes til kassereren i DPF inden for løbende måned+10 dage, efter afslutning på den
turnering bilagene er gældende for.
§ 14: Resultatformidling.
Der skal udfyldes et kampkort for hver holdkamp inkl. Holdopstillinger. På kampkortet skal begge
hold anføre navne (i DVC også fødselsdato) på deltagende spillere. Kampkortet er kun gyldigt
med underskrift af begge holds holdledere.
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Alle kampkort samles i værtsklubben og resultaterne indtastes på petanque portalen (på nær i
DVC, hvor det er holdlederen som indtaster resultat). Alle kampkort sendes derefter enten med
post eller via e-mail til
Einar Stærk, Kirsebærvænget 32, Skovby. 8464 Galten eller e-mail: einarstaerk@pc.dk
Kampkort hentes på petanque.dk under turneringer.
§ 15: Betaling.
Alle betalingssatser findes på: http://www.petanque.dk/cms/?cmsid=169&pageid=6302
Der betales et deltagergebyr for hvert hold, der deltager i turneringen. Et hold er tilmeldt, når
DPF har modtaget tilmelding og betaling via www.petanque.dk.
Sidste tilmeldingsfrist i de forskellige turneringer fremgår af enten invitationerne eller på
petanque.dk under turneringer.
§ 16: Sanktioner.
VT:
Udeblivelse fra en kamp eller hvis man trækker holdet efter spillestart medfører: bøde til klubben på
500 kr., udelukkelse fra pågældende turnering, ingen refundering af tilmeldingsgebyr,
eventuelt opnåede point fratages og alle kampe nulstilles
Afmelding af hold efter sidste tilmeldingsfrist medfører: ingen refundering af tilmeldingsgebyr.
DVC:
Udeblivelse fra en kamp eller hvis man trækker holdet efter spillestart medfører: bøde til klubben på
500 kr., udelukkelse fra pågældende turnering, ingen refundering af tilmeldingsgebyr, eventuelt
opnåede point fratages og alle kampe nulstilles i indledende runde og finalerunden, i
mellemrunden vinder modstanderen
Afmelding af hold efter sidste tilmeldingsfrist medfører: ingen refundering af tilmeldingsgebyr.
SLT:
Udeblivelse fra en kamp eller hvis man trækker holdet efter spillestart medfører: bøde til klubben på 500
kr., udelukkelse fra pågældende turnering og holdet rykker en række ned året efter, ingen
refundering af tilmeldingsgebyr, eventuelt opnåede point fratages holdet og alle deres kampe
nulstilles i alle runder.
Afmelding af hold efter sidste tilmeldingsfrist/betalingsfrist medfører: ingen refundering af
tilmeldingsgebyr.
SLT, DVC og VT:
Et hold, der ikke gennemfører en holdkamp med korrekt antal spillere, anvender for mange spillere i
en holdkamp, anvender ulovlige spillere i en holdkamp eller diskvalificeres, udelukkes fra
turneringen resten af året, i vinterturneringen udelukkes man den pågældende sæson, i SLT
nedrykkes holdet en række. Eventuelt opnåede point fratages holdet og alle deres kampe bliver
nulstillet.
Gældende for alle DPF turneringer:
Hvis reglen i afsnit 01-01 § 10 ikke overholdes vil sanktionen være følgende:

Side 6 af 7

DPF

Turneringer generelt

Afsnit 01-01 23-03-2015

I runder/turneringer med påsat dommer gives der 15 min. til at iføre sig korrekt beklædning som
overholder reglerne i den pågældende turnering, kan dette ikke indfries, gives en advarsel og derefter
diskvalificeres holdet/spilleren på dagen. Dommeren indberetter overtrædelsen til DPF, som så udsteder
en bøde på kr. 500,00.
Bøder kan udstedes af TU og/eller dommere, indberetning sker til sekretariatet og DPF’s kasserer
som følger op på indbetalingen.
§ 17: Baner.
Der foretrækkes at spille på 4 x 15 meter baner, men der gives tilladelse til at spille på min. 3 x 12
meter baner uden dispensation. Dette gælder IKKE Elitedivision, som stadig skal spille på 4 x 15
meter baner. Vær opmærksom på særreglen for haller i § 18.
§ 18: Spil på tid.
Der foretages kun et grisekast i hver runde. Hvis udkastet er ugyldigt, tager modstanderen
grisen og lægger den på ønsket sted, efter gældende regler.

§ 19: Særregel.
1. Det er tilladt at spille på mindre baner end 3 x 12 i haller med baneopdeling af fast
bygningsstruktur.
2. DPF’s bestyrelse fortolker rygning således, at alle former for rygning og simuleret rygning,
godtager vi ikke. Det betyder, at ingen former for rygning er tilladt under kamp – fra det
øjeblik en kamp, hvori spillere deltager, starter (grisen kastes første gang) og til kampen er
slut eller officielt afbrudt. Dette gælder såvel på som udenfor den anviste spillebane.
§ 20: Uforudsete situationer.
Situationer som ikke er forudset i overstående regler i afsnit 01-01, afgøres af TU og force majeure
sager kan ikke ankes
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