Turnerings plan 2018
Double turnering:
Spilstart kl. 18:30
Spilledatoer:
April 19.-26.
Maj 3.-17.-31
juni 14. - 28
Juli 12.
August 9.-23.
September 6.
Finalestævne søndag 9. september fra kl. 10.00 i Agerbæk

4-mands hold turnering
Spilstart kl. 18:30
April 24.
Maj 8.-22.
Juni 5.-19.
Juli 3.
Finalestævne søndag 8. juli fra kl. 10 - evt. 12. august i stedet. Næsbjerg eller Føvling

6-mands hold turnering
Spilstart kl. 18:30
21.-28. August
4.-11.-18.-25. september
Finalestævne søndag 14. oktober fra kl. 10 i Næsbjerg eller Føvling
Kvalifikation til LM 2018 for 6-mands er et dagsstævne d. 27. maj i Fåborg
Kvalifikation til LM 2018 Single / Triple
Søndag 3. juni i Esbjerg

Bevæg dig til petanque:
Spilstart kl.9:30
Onsdag 11. april i Næsbjerg
Onsdag 9. maj i Tjæreborg
Onsdag 13. juni i Føvling
Onsdag 11. juli i Hunderup

Stævner DGI Sydvest
Strandstævne i Vejers.
Søndag 1. juli
Efterårsstævne i Tjæreborg.
Lørdag 15. september

DGI SYDVEST Petanque
Turneringsreglement
Spilleregler
Turneringsbeskrivelser: 4-mands hold Double 6-mands hold Single- og Triple-kvaIifikation
Bevæg dig til petanque.
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Turneringsreglement
Man kan i DGI SYDVEST turneringer kun spille under den samme klub.
Under visse forhold vil der være mulighed for at lave hold blandet fra 2 klubber, så hvis en klub har svært
ved at skaffe spillere til holdet, kan turneringsudvalget kontaktes.
Vi vil forsøge at hjælpe med at oprette et blandet hold. En klub kan ikke have mere end et blandet hold i
den enkelte turnering eller stævne.
Udebliver man til en eller flere kampe, bliver man taberdømt 7-13 og kan ikke deltage l finalestævne I den
gældende turnering.
Hvis man trækker sig fra en turnering før halvdelen af kampene er spillet, så trækkes de spillede kampes
resultater ud.
Det er tilladt at bruge reservespillere, men skal tilstræbes at det er samme niveau. Reserver må ikke
deltage I samme turnering hvor man Ønsker at hjælpe. Der skal altid være mindst 50% af holdet på banen i
hver kamp.

En spiller eller holds indrangering i turneringer er personlig. Ved klubskifte følger ens indplacering med
videre til ny klub. Deles et hold, beholder man sin oprindelige plads og holdet bliver indbyrdes enig om
hvem der bibeholder indplacering. Opnås der ikke enighed afholder turneringsudvalget Iodtrækning om
hvem der fortsætter i turneringen på den kvalificerede plads.
Ved turneringsstart imødekommes så vidt muligt klubbernes tilmelding i de åbne rækker. Ved
turneringsplanlægning forbeholder turneringsudvalget sig den suveræne ret til at rykke spiller/hold til den
mest sportslige korrekte placering og herved uddele Wildcard.
Spilleregler
DGI følger de internationale spilleregler, og afviger kun på i alt fem punkter:
DGI bruger ikke dommere, men stævne- og turneringsledere
DGI har ikke specifikke straffebestemmelser
DGI kræver ikke licens
DGI har ingen regler for påklædning
DGI's regler for kugler er meget lempelige, og vi accepterer fx weekendkugler
Vi viser altid hensyn og fairness, når vi spiller petanque, så alle spillere kan få en god oplevelse
Man kan finde spillereglerne på www.Dcl.dk/petanque Hvor det er muligt at downloade dem.
Turneringsbeskrivelser:
4-mands hold turnering.
Mesterrækken 8 hold i 2 puljer 1-2 finalespil Nr. 4 rykker ned.
A rækken 8 hold i 2 puljer 1-2 i finalespil Nr. 4 rykker ned Oprykning nr. 1 i begge puljer
B rækken 8 hold i 2puljer 1-2 finalespil
Spilledato: Hver anden tirsdag (Ulige uge) Spilstart kl 18.30
Finalestævne: søndag spilstart kl. 10
Der spilles puljespil tilpasset antal tilmeldte turneringen. Holdene inddeles i 2 puljer pr række. Man mødes
2 gange indbyrdes i puljen.
Et hold består af 4-6 personer. (Til LM er det maks. 5 personer) Det er tilladt at bruge reserver der ikke
deltager i samme turnering.
På en kampaften skal min. 50% af det tilmeldte hold spille pr. runde Der er kun præmier til de på holdet
tilmeldte deltagere.
En kamp afvikles ved 1 runde med 1 triple kamp og 1 single 2 runde med 2 double kampe 3 runde med 1
triple kamp og 1 single
Det hold der har vundet flest kampe på en aften får 2 point, uafgjort 1 point, tabt 0 point.

Hvis 2 hold I samme pulje ved turnerings afslutning har lige mange point, er det først antal sejre, derefter er
+/- score og til sidst indbyrdes kampe der tæller.
Turneringen afvikles over 6 kampaftner fastsat til tirsdage. Turneringsstart og slut dato fastsættes af
turneringsudvalget.
Turneringen afsluttes med et finalestævne. Finalestævnet afvikles en søndag. Fastsat af turneringsudvalget.
Her mødes nr. 1&2 fra begge puljer og spiller om vandrepokal i hver række.
Vinderholdet fra finalestævnet i mesterrækken er kvalificeret til at deltage ved landsmesterskabet samme
år. Vinder holdet fra DGI SYDVEST får 100kr i tilskud pr spiller til landsmesterskabet.
Double turnering
Mesterrække 18 hold i 2 puljer 1-2 finale spil. 8-9 rykker ned
A rækken 18 hold i 2 puljer 1-2 finale spil 1-2 rykker op 8-9 rykker ned
B rækken 16 - 18 hold i 2 puljer 1-2 finale spil 1-2 rykker op 7-8 rykker ned
C rækken 16 - 18 hold i 2 puljer 1-2 finale spil 1-2 rykker op
Spilledato: Hver anden torsdag (Lige uge) Spilstart kl. 18.30
Finalestævne: søndag spilstart kl. 10.00
Der er fri tilmelding i B-C rækken. Mester- og A rækken kvalificeres man til.
Tilmelding via klubportalen af klubbens formand. Gebyr pr. Hold fastsat af udvalget
Der spilles puljespil tilpasset antal tilmeldte turneringen Holdene inddeles i 2 puljer pr række. Man mødes 2
gange indbyrdes i puljen.
Et hold består af 2-3 personer. Den 3. person skal tilmeldes direkte til udvalget. På en spil aften må der kun
deltage 2 personer pr hold. Det er tilladt at bruge reserver der ikke deltager i samme turnering. På en
kampaften skal min. 50% af det tilmeldte hold møde op. Der er kun præmier til de på holdet tilmeldte
deltagere.
Turneringen afvikles over 11 kampaftner fastsat til torsdage. Turneringsstart og slut dato fastsættes af
turneringsudvalget.
Turneringen afsluttes med et finalestævne. Finalestævnet afvikles en søndag. Fastsat af turneringsudvalget.
Her mødes nr. 1&2 fra begge puljer og spiller om guld, sølv og bronze i hver række.
Vinder og nr. 2 ved finalestævnet i mesterrækken er kvalificeret til at deltage ved landsmesterskabet det
følgende år. De 2 kvalificeret hold fra DGI SYDVEST får 100kr i tilskud pr spiller. Der er fri tilmelding i B-C
rækken. Mester- og A rækken kvalificeres man til.
Tilmelding via klubportalen af klubbens formand. Gebyr pr. Hold fastsat af udvalget
Der spilles puljespil tilpasset antal tilmeldte turneringen Holdene inddeles i 2 puljer pr række. Man mødes 2
gange indbyrdes i puljen.
Et hold består af 2-3 personer. Den 3. person skaltilmeldes direkte til udvalget. På en spil aften må der kun
deltage 2 personer pr hold. Det er tilladt at bruge reserver der ikke deltager i samme turnering. På en
kampaften skal min. 50% af det tilmeldte hold møde op. Der er kun præmier til de på holdet tilmeldte
deltagere.
Turneringen afvikles over 11 kampaftner fastsat til torsdage. Turneringsstart og slut dato fastsættes af
turneringsudvalget.
Turneringen afsluttes med et finalestævne. Finalestævnet afvikles en søndag. Fastsat af turneringsudvalget.
Her mødes nr. 1&2 fra begge puljer og spiller om guld, sølv og bronze i hver række.

Vinder og nr. 2 ved finalestævnet i mesterrækken er kvalificeret til at deltage ved landsmesterskabet det
følgende år. De 2 kvalificeret hold fra DGI SYDVEST får 100kr i tilskud pr spiller til landsmesterskabet.

6-mands hold turnering
Mesterrækken 8 hold i 2 puljer L-2 fanalespil
Arække8holdi2puljer 1-2 finalespil
Spilledato: Hver tirsdag Spilstart kl. 18.30
Finalestævne: søndag spilstart kl. 10
Der er fri tilmelding.
Tilmelding via klubportalen af klubbens formand. Gebyr pr. Hold fastsat af udvalget
Der spilles puljespil tilpasset antal tilmeldte turneringen. Holdene inddeles i 2 puljer pr række. Man mødes
2 gange indbyrdes i puljen.
En kamp afvikles ved 1 runde med 2 triple kampe 2 runde med 2 double og 2 single kampe
Det hold der har vundet flest kampe på en aften får 2 point, uafgjort 1 point, tabt 0 point. Hvis 2 hold I
samme pulje ved turnerings afslutning har lige mange point, er det først antal sejre, derefter er +/- score og
ti! sidst indbyrdes kampe der tæller.
Turneringen afvikles over 6 kampaftner fastsat ti! tirsdage. Turneringsstart og slut dato fastsættes af
turneringsudvalget
Et hold består af 6-8 personer. Det er tilladt at bruge reserver der ikke deltager i samme turnering. På en
kampaften skal min. 50 % af det tilmeldte hold spille I hver runde. Der er kun præmier til de på holdet
tilmeldte deltagere.
Turneringen afsluttes med et finalestævne. Finalestævnet afvikles en søndag. Fastsat af turneringsudvalget.
Her mødes nr. 1&2 fra begge puljer og spiller om vandrepokal i hver række.
Vinderen fra finalestævnet i mesterrækken er kvalificeret til at deltage ved landsmesterskabet året efter.
Vinder holdet fra DGI SYDVEST får 100kr i tilskud pr spiller ti! Landsmesterskabet
Landsdelsmesterskab/kvalifikation Single- og Triple Der er fri tilmelding.
Tilmelding via DGI hjemmeside. Gebyr pr. Hold fastsat af udvalget
Kvalifikationsstævnet afvikles over en enkelt stævnedag fastsat at turnerings udvalget. Spillet tilpasses
antallet af deltagere.
Både nr. 1 og 2 i både single og triple er kvalificeret til at deltage ved landsmesterskabet samme år.
Kvalificerede spillere/hold fra DGI SYDVEST får 100kr i tilskud pr spiller til landsmesterskabet.

Bevæg dig til petanque
Stævnedag den anden onsdag i april, maj, juni og juli.
Spilform: Double med fast makker Stævneform: Swiss stigesystem med 5 runder
Spilstart: kl. 9.30 til ca. kl. 16 Sted: på skift rundt I klubberne Der kan nogle gange være et max antal
afhængig af baner i klubben. Der skal være mulighed for at for strøm.
Gebyr pr. Hold. Fastsættes af udvalget
Der er ingen forplejning, så spillerne ska! selv medbringe mad og drikke. Det bliver små præmier.
Tilmelding ugen før, online via DGl.

