DPFklubmappe

Kvalifikation - bruttotrup

Afsnit 05-01

07-11

Veteranrække

Model for Veterantruppens kvalifikation:
Periode: august - september
Kvalifikation:
Åben kvalifikation i såvel Øst som Vestdanmark.
Der spilles om 5 pladser i hver region.
Spilletidspunktet er klokken 09,30 for såvel kvalifikations-, som regional- og elitespil.
Man kan deltage hvis man i kalenderåret fylder 55 og har en gyldig licens.

Periode: September - december
Regionalspil:
Hver region består herefter af otte hold. De fem der har kvalificeret sig, og de tre hold, der kvalificerede sig i forrige sæson.
Regionalspillet spilles en weekend i september eller oktober i hver region. Der spilles en alle-modalle runde i hver region. Med 4 kampe om lørdagen og 3 kampe om søndagen. Fordelingen i 8holdspuljen foretages ved åben lodtrækning. Er der flere hold fra samme klub, starter de med at
møde hinanden og trækker først lod om hvor i puljen de placeres. Derefter trækker de øvrige hold
lod om placering i puljen. Der spilles helst udendørs, hvis vejret er til det.
De tre bedst placerede hold i hver pulje kvalificerer sig til Veteran-Elitespillet – og er ”født” medlem i årets Veteran-Elitetruppen og deltager i næste års regionalspil uden forudgående kvalifikation.

Periode: januar - marts
Elitespil:
Elitespillet afvikles som et puljespil mellem de tre kvalificerede hold fra region øst og vest.
Der spilles alle-mod-alle to gange, fordelt på to spilledage.
Den ene spilledag afvikles øst for Storebælt - den anden dag spilles vest for Storebælt.
Fordelingen i 6-holdspuljen foretages den første spilledag ved åben lodtrækning – og gælder også
den anden spilledag. Er der flere hold fra samme klub, starter de med at møde hinanden og trækker først lod om hvor i puljen de placeres. Derefter trækker de øvrige hold lod om placering i puljen. Alle resultater fra første spilledag tages med over som start på anden spilledag.
Spillet skal forsøges afviklet i opvarmede haller.
Forhold, der ikke er forudset i ovenstående afgøres af Veteran ad hoc udvalget.
Protestreglement kan læses i klubmappen 09-02.
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