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§ 1: Regionalspillet:
Regionalspillet består af otte hold i region øst og otte hold i region vest, der i første
regionalrunde spiller ned til fire hold i hver region. I anden regionalrunde spilles om seks
pladser i Veteran Elitetruppen(VET).
De tre bedst placerede hold i hver region kvalificerer sig til VET.
Placeringen afgøres på flest vundne kampe. Hvis to eller flere hold har vundet lige mange
kampe afgøres placeringen på scoren (differencen mellem +point og -point). Er denne
difference ens tæller flest scorede point. Skulle denne også være ens, tæller resultatet af
indbyrdes kampe. Stillingen efter hver spillerunde publiceres på petanque.dk.
I regionalspillet gælder, at det er tilladt at have fire spillere tilmeldt holdet. Hvis man ønsker
dette, skal det meddeles Udvalget senest dagen før regionalspillets start. Et hold må kun
udskifte en spiller én gang i løbet af en kamp. Dog skal indskiftningen ske mellem to
spilomgange. Såfremt et hold ønsker kun at bestå af tre spillere, og en spiller må melde
afbud på grund af sygdom eller arbejde, kan holdet udtage en reserve. Afbuddet skal
meddeles til udvalget. Samtidig med afbuddet skal navnet på reserven opgives. Såfremt et
firemandshold rammes af to afbud, gælder samme regel for udtagelse af en reserve.
Bliver et hold senere ramt af afbud, kan den samme reserve ikke benyttes igen.
§ 2: Veteran-elitespillet.
Efter regionalspillets afslutning er det frem til Elitespillets start tilladt at udskifte en` spiller.
Ønsket om at ændre hold skal dog forelægges BU, og vil kun blive imødekommet, såfremt to
stamspillere søger om ændring. Der kan ikke tilføres en ny spiller, som er tilknyttet et andet
hold, der har kvalificeret sig til VET.
Holdenes indbyrdes slutplacering afgøres som beskrevet under Regionalspillet.
Vinderen af Elitespillet kvalificerer sig til EVC nationsturnering samt eventuelt til EM for
veteraner i 2012 såfremt det fremsendte forslag til CEP bliver vedtaget i 2011.

Situationer, som ikke er forudset i ovenstående, afgøres af BU.
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