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§ 1. Deltagelse
Sommerlandsturneringen er danmarksmesterskab for klubhold.

Danske og udenlandske statsborgere med dansk licens har ret til at deltage i
Danmarksmesterskaber. Udenlandske statsborgere skal tillige have haft fast bopæl i Danmark i
minimum 3 år. Det er spillerens eget ansvar at kunne fremvise en bopælsattest på forlangende af
spilleledelsen. I tilfælde af at spilleren ikke kan fremvise gyldig bopælsattest, har turneringsledelsen
ret til at diskvalificere spilleren på dagen.
Deltagelse af EU borgere med udenlandsk bopæl se § 17.
Regler for Sommerlandsturneringen for klubhold (SLT), gælder for Elitedivision, 1. Division,
2. Division (1-2), Danmarksserien (1-4) samt Regionalspillet.
En klub kan kun have ét hold i henholdsvis Elitedivision, 1. Division, 2. Division og
Danmarksserien. Der kan tilmeldes mere end ét hold til regionalserien.

§ 2. Struktur.

Der spilles i følgende rækker:
1. En Elitedivision med 8 hold.
2. En 1. Division med 8 hold.
3. To 2. Divisioner med 8 hold i hver.
4. Fire Danmarksserier med 6 hold i hver,
5. Fire eller flere regionalpuljer, hvis antallet af tilmeldte hold giver mulighed for det.
Der spilles over 4 runder på de af TU fastsatte datoer. Danmarksserier og regionalserier spiller 3
runder på de af TU fastsatte datoer.
Intet regionalhold kan spille på den anden side af Storebælt, og der kan i kraft heraf være forskel i
antallet af hold i de enkelte regionalpuljer.

§ 3. Baner

Der spilles på afmærkede baner på 4 x 15 m. Dispensation på banestørrelse kan søges hos TU (dog ikke
mindre end 3x12 m.) inden spillestart, og tilladelsen skal opslås på spillepladsen. Dispensation gives dog
ikke til Elitedivision.
Banefordelingen afgøres ved lodtrækning under overværelse af de tilstedeværende hold.

§ 4. Hjemmebaner

Hjemmebanerne fordeles efter følgende kriterier:
A.

I Elitedivisionen skal Danmarksmesteren efterfølgende år tilbydes 4. runde (dobbeltrunde). Er
Danmarksmesteren ikke interesseret i 4. runde, kan Danmarksmesteren frit vælge mellem 1. 2.
eller 3. runde.

B.

Den enkelte klub skal have hjemmebane mindst hvert tredje år, den befinder sig i samme række.

C.

Er der hold fra begge sider af Storebælt i rækken, skal der lægges minimum en runde øst og
minimum en runde vest for Storebælt.
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§ 5. Spilleregler

Der spilles efter de internationale spilleregler og de danske tillægsregler.

§ 6. Regler for hold.

Et klubhold består til hver holdkamp af mindst 9 og højst 10 spillere.
Der skal opgives 9 eller 10 navne på holdsedlen pr. holdkamp, og alle 10 spillere må benyttes i kampen.
Det er altså muligt at udskifte 1 spiller mellem triplerne og doublerne/singlen. Alle de deltagende spilleres
navne og licensnumre skal fremgå af holdsedlen. Før to hold mødes, skal holdlederne for hver klub
udfylde holdsedlerne for minimum de 3 tripler. Holdopstillingen for doublerne og singlen skal foreligge
inden disse påbegyndes. Efter hver holdkamp udfyldes kampsedlen, hvoraf fremgår resultater og point
fordeling . Denne er kun gyldig med underskrift af begge holds holdledere. Den ansvarlige i værtsklubben
indtaster alle resultater på petanque portalen, samt indsamler og sender alle kampkort til TU straks efter, at
resultaterne er indrapporteret.
En spiller som har spillet 3. spillerunde, må ikke spille på et lavere rangeret hold i 4. spillerunde. Hold i
regionalserien er ligestillede, d.v.s at en spiller fra fx regionalserie 1 må gerne spille for samme klub på
et hold i regionalserie 4 i slutspillet.
For klubber med mere end 1 hold gælder følgende regler: Ingen spiller må deltage på mere en ét
klubhold i samme spillerunde.

§ 7. Sanktioner

Udeblivelse fra en kamp medfører en bøde til klubben på kr. 500 samt udelukkelse af divisionsspillet resten
af året samt nedrykning til regionalspillet. Eventuelt opnåede point fratages holdet (holdets kampe bliver
nulstillet).
Et hold, der ikke gennemfører en runde i en holdkamp med 9 spillere, (en runde er lig med 3 tripler/4
doubler + 1 single), anvender for mange spillere i en holdkamp eller som anvender ulovlige spillere i en
holdkamp udelukkes fra turneringen resten af året, og nedrykkes en række. Eventuelt opnåede point
fratages holdet (holdets kampe bliver nulstillet). I tilfælde af alvorlig sygdom/uheld under en kamp kan en
reserve indsættes.
Hvis reglen i § 13 ikke overholdes vil sanktionen være følgende:
I runder med påsat dommer vil sanktionerne være følgende:
Der gives 15 min. til tøj skift, kan dette ikke indfries gives en advarsel og dommeren indberetter
overtrædelsen til DPF, som så udsteder en bøde på kr. 500,00. Ved gentagelsestilfælde diskvalificeres
holdet og rykker en række ned og deres point nulstilles.

§ 8. Afvikling

Kampe i SLT spilles således:
Først spilles der 3 tripler, dernæst 4 doubler og 1 single, derefter er holdkampen færdig.
Fra en holdkamp er slut, må der max. gå 20 minutter mellem at begge hold er færdige, og til en evt.
efterfølgende holdkamp igangsættes. Fra den sidste triple i en holdkamp er afsluttet må der max. gå 10
minutter til doublerne og singlen igangsættes.
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§9. Placering

Hvis 2 eller flere hold står lige finder man rækkefølgen i stillingen ved at gøre følgende:
1. Vundne kampe
2. Bedste målscore difference for alle kampe i rækken
3. Højeste målscore for alle kampe i rækken
4. Indbyrdes kampe
5. Sammentælling af spillede kugler - hvis 2 hold stadig er lige, sammentælles spillede kugler i
indbyrdes kampe mellem de 2 hold. - Hvis 3 hold stadig er lige, sammentælles de spillede
kugler i alle kampe mod alle modstandere
6. indlæg til gris på 8 meter
Hvis man kommer til pkt. 6 gøres følgende:
• Før der kastes, udpeger hvert hold en person der skal måle. I finalerunden måles der af
en som spilleledelsen udpeger. Hvis der er påsat dommer, er det dommeren som måler.
• Der trækkes lod om hvilket hold der skal starte.
• Tre spillere fra hvert hold lægger på skift en kugle. Det hold hvis kuglers sammenlagte
afstand fra grisen er kortest, har vundet.
• For hver kugle der kastes, måles afstanden til grisen, herefter fjernes kuglen og
kuglenedslag fjernes før næste kugle kastes.

§10. Op og nedrykning sker efter følgende model:
Elitedivisionen:
1. Division:
2. Division:
Danmarksserien:
Regionalserien:

nr. 7 og nr. 8 rykker ned.
nr. 1 og nr. 2 rykker op hvis de er oprykningsberettiget, ellers går
oprykningspladsen(erne) og nr. 7 og nr. 8 rykker ned.
nr. 1 fra hver 2. division rykker op, hvis de er oprykningsberettiget, ellers går
oprykningspladsen(erne) til de(n) næste i rækken (erne) hvor det IKKE
oprykningsberettigede hold er og nr. 7 og nr. 8 rykker ned fra hver 2. division.
nr. 1 og 2 fra hver pulje går til slutspil og spiller om 4 oprykningspladser
(man rykker kun op hvis man er oprykningsberettiget) og nr. 6 fra hver
pulje i DK serien rykker ned.
4 oprykkere i alt efter slutspil.

I 2012 spiller divisionerne over 4 runder, alle mod alle 2 gange, medens serierne spilles over
3 runder, alle mod alle 2 gange, med afsluttende medalje- samt slutspil. Dog kan der være regionalpuljer med kun 4 hold, her spiller man alle mod alle 3 gange.

§ 11. Slutspil for Danmarkserien

I de 4 Danmarksserier gælder følgende: 1 og 2 fra hver pulje går til slutspil til september og de 4
bedst placerede hold, som er oprykningsberettigerykker op i 2. division.
Slutspillet foregår som følgende: De 8 hold placeres i 2 puljer (A og B), hvor 1 og 2 fra hver Danmarksserie
pulje bliver placeret i hver sin pulje og spiller alle mod alle, lørdag den 22. september, 1 og 2 i disse puljer
er oprykkere såvel de er oprykningsberettigede og spiller om søndagen den 23. september om pladserne
1-4, Vinderen af pulje A møder 2. fra pulje B og 2. fra pulje A møder vinderen af pulje B, herefter spiller
vinderne af disse 2 kampe om pladserne 1 og 2, taberne af de 2 kampe spiller om pladserne 3 og 4. 3 og 4
i pulje A og B spiller på samme måde om pladserne 5-8.
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§ 12. Slutspil for Regionalserien

De 6 puljevindere mødes til slutspil i september, hvor der trækkes lod om placering i en 6
holdspulje, og spiller én gang mod hinanden på 2 dage, 3 kampe lørdag den 22.september og
2 kampe søndag den 23. september, de spiller om pladserne 1-6, de 4 oprykningsberettigede
hold rykker op i Danmarkserien.
Alle 2érne fra regionalpuljerne inviteres til slutspil i september, hvor der trækkes lod om
placering i en 6 holdspulje, og spiller én gang mod hinanden på 2 dage, 3 kampe lørdag den
22.september og 2 kampe søndag den 23. september, de spiller om pladserne 7-12.
Hvis der ikke er nok oprykningsberettigede hold af de 6 1ére fra regionalpuljerne, vil man
bruge rækkefølgen 7-12 af 2érne fra regionalpuljerne, såfremt de er oprykningsberettigede.

§ 13. Påklædning

For at opnå professionalisme i DPF’s ”flagskib”, skal man kunne identificere hvert hold via påklædningen,
alle hold skal repræsentere deres klub i dets klubtøj, dog kan forskelligt farvet regntøj accepteres i regnvejr.
DPF’s reklameregler er gældende for klubdragter/trøjer. Disse må ikke virke stødende eller henvise til
sundhedsfarlige produkter såsom spiritus eller tobak.

§14. DIF medalje

Vinderen af Elitedivision modtager DIF medalje.

§ 15. Turneringsledelse

TU er turneringsledelse, og alle uforudsete problemer afgøres af udvalget. Udvalget tager stilling til evt.
force majeure situationer i forhold til § 6 og § 7. Afgørelser i sager om brug af ulovlige eller for mange
spillere træffes endeligt af TU. Eventuelt behandlede sager kan ankes (Se afsnit 09-02).

§ 16. Dommere

Udgifter til dommere betales af DPF. Hvis muligt påsætter TDUU inden sæsonstart en dommer til hver
række og spillested.
Kan der ikke påsættes dommere, skal der udpeges mindst 3 måldommere på spilledagen.

§ 17: Udenlandske spillere på SLT hold

SLT er DPF’s flagskib og et Danmarksmesterskab for klubhold.
EU borger med udenlandsk bopæl, kan deltage i SLT, når spilleren har indløst dansk licens i DPF og
dansk medlemskab i en dansk klub under DPF, og have været indehaver af dansk medlemskab og
licens i min. 6 mdr.
Såfremt ovenstående regel opfyldes kan der max. Være 1 spiller pr. hold
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Et klubhold, der deltager i en runde af landsturneringen på den anden side af Storebælt, er berettiget til at
modtage refusion op til 1250 kr. pr. spillerunde.
Et klubhold der deltager i en runde af landsturneringen som indebærer en rejse til/fra Bornholm, er berettiget
til at modtage refusion svarende til max. udgifter for 2 biler til færgebillet(Rønne-Køge) eller færgebillet (YstadRønne og brobizz (Øresundsbroen)
For at være berettiget til refusion skal der fremsendes originale bilag til DPF inden 1. november i
Kampåret.

