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I en holdmatch spilles 1 single, 1 triple og 2 doubler. Det spilles hjemme- og udekampe 

mod de øvrige hold i puljen. 

 

Et hold består af 4 spillere, men der må bruges 5 spillere i en holdmatch. Ingen må spille 

mere end 2 kampe i matchen. En spiller må ikke spille på forskellige hold i samme uge/runde 

af turneringen.  Ingen må fast spille holdets singlekampe – når en spiller har spillet single i 

en holdmatch må han/hun i de efterfølgende 3 holdmatcher ikke spille single.   

 

Hvis et hold kun stiller med 3 spillere – spilles 1 single, 1 trible og 1 double – og en double 

tabes 13-7. 

 

Bortset fra finalestævne opdeles klubberne i Vest og Øst. Det sker af hensyn til mindst 

mulig køretid. Et hold kan kun flyttes til andet område efter aftale. Opstilling af spilleplan vil 

ske efter tilmeldingsfristens udløb og vil blive tilpasset den mest hensigtsmæssige puljeopde-

ling. Resultaterne for 2017 forudsættes at indgå ved opdeling i 2018.         

 

I Vest aftaler hjemmeholdet kampdag med udeholdet senest en uge før kampdag. Aftalen er 

bindende. I den udsendte spilleplan er anført søndag. Holdene kan frit aftale et tidligere spil-

letidspunkt. I 2018 er tilmeldt 24 hold, som opdeles med 8 hold i A, 8 hold i B og 8 hold i C 

 

Regler for op-/nedrykning 

Vest:  Til sæson 2019. 2 sidste i A rykkes ned i B, 2 bedst placerede i B rykkes op i A, 2 sid-

ste i B rykkes ned i C og 2 bedst placerede i C rykkes op i B. 

 

I Øst spilles der torsdage kl. 19 – medmindre andet aftales de to hold imellem. I den ud-

sendte spilleplan er anført torsdag. Holdene kan frit aftale et tidligere spilletidspunkt før den-

ne torsdag eller indtil efterfølgende søndag.  

Tilmeldt 11 hold i 2018. I foråret deles op i 1 pulje med 6 hold.1 pulje med 5 hold.    

 

Øst: Ombrydes  med 2 bedste fra hver pulje indgår i en A-række med 4 hold, indgår nr. 3 

og 4 fra den 2 puljer indgår i en B-række med 4 hold og 5 og 6 og 5 indgår i C-rækken med  

3 hold 

 

Et aftalt kamptidspunkt kan flyttes, hvis de to holdledere er enige herom, dog ikke 

mere end 2 gange.   

 

Hvis en kamp i de to sidste runder ønskes flyttet til et senere tidspunkt end søndag i 

spilleugen skal det aftales med den turneringsansvarlige, Mogens Ploug 

Udebliver et hold bliver det taberdømt med resultatet 13-7 for alle kampene i holdmatchen 

og kan ikke deltage i finalestævne. Ved finalestævnet må kun benyttes spillere, der har væ-

ret påført holdkort og har spillet for det pågældende hold. 

 

Resultatet indtastes på http://mobilresultater.dgi.dk senest søndag i den uge 

kampen er afviklet. Hvis der opstår problemer med indtastningen, skal du 
henvende dig til Mogens Ploug Mobil: 2177 7966    Mail: mcp@liv.dk 

 

 

 

 

 

 

 

http://mobilresultater.dgi.dk/
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Finalestævne. 15. september 2018  
--------------------------------------------- 

Finalestævnet vil således blive afviklet med 2 fra A-rækken i Vest samt 2 fra 
A-rækken i Øst. Tilsvarende deltager 1 og 2 fra B-rækkerne fra henholdsvis 

Vest og Øst. I C-rækken til finalestævnet deltager nr. 1,2 fra Vest og nr. 1 i 

Øst. Den sidste finalestævneplads i C står foreløbig åben. 
Der spilles alle mod alle i de tre rækker. Der vil være præmier til nr. 1 og nr. 

2 i hver række ved finalestævnet.   
Vinderen af A-rækken ved stævnet deltager i Landsmesterskaberne, 

der holdes Hornbæk Petanque DGI Nordsjælland. 6.-7. oktober 2018  
------------------------------------------------------------------- 

Udgangspunktet for afviklingen af kampene er DGI-regler for petan-

que . marts 2017.  

Vær især opmærksom på, at man kun har et forsøg ved udkast af grisen. Ved 
”fejludkast”  er det op til  modstanderen at placere grisen.  

 
Men vi vil gerne præcisere at petanqueudvalget finder det altid er mere vær-

difuldt, at to hold er enige om, hvordan spillet skal foregå end at følge et de-
taljeret regelsæt. Derfor vis hensyn og fairness, når vi spiller petanque, så 

alle spillere kan få en god oplevelse. 
 

Ud fra tidligere erfaring med uenigheder ved afvikling fastsættes specielt: 
 

1) Kugler, der berører snor eller anden kantafmærkning er ”døde”. 
 

2) Navne på holdkort og hvilke kampe de skal spille skal anføres inden første 
kamp begynder.  

 

3) Efter spillet er startet må huller kun jævnes efter accept af det andet hold. 
Dog må den spiller, der skal kaste, eller en af medspillerne altid jævne et (1) 

hul, som er forårsaget af én (1) tidligere spillet kugle. 
 

4) Såfremt en kamp må afbrydes fx pga. kraftig regn eller tordenvejr mv. 
genoptages kampen med den stilling, der var ved afbrydelsen. Holdlederne 

aftaler hvornår kampen kan genoptages evt. ved udskydelse til anden dag. 
Såfremt kampen ikke kan afvikles inden turneringens sluttidspunkt kontaktes 

den turneringsansvarlige. 
----------------------------   

  
Holdkortet opbevares af hjemmeholdet indtil en måned efter sæsonen er af-

sluttet og skal på anmodning indsendes til den turneringsansvarlige.  
 

Petanqueudvalget 


