DPF Klubholdsturnering 2020

Kære Medlemsklub
I inviteres hermed til DPF Klubholdsturnering 2020

Turneringen er en licenskrævende klubholdsturnering med 6 spillere + en eventuel
indskiftningsspiller på hvert hold.
Det særlige ved turneringen er, at begge køn SKAL være repræsenteret.
Turneringen spilles over to weekender, den 22.-23. august og den 19. –20.
september.

Spillesystem:
Puljespil efterfulgt af Swiss Stigesystem
Se turneringens propositioner på vores hjemmeside petanque.dk eller via linket her…

Tilmelding:
Turneringen koster kr. 600,- pr hold, og en klub kan tilmelde max. 8 hold.
Tilmelding og betaling senest den 1. august på hjemmesiden eller via dette link:
Tilmelding til klubholdsturnering

Spillesteder:
Turneringen spilles regionalt i det omfang det kan lade sig gøre.
Puljeinddeling og spillested besluttes, når vi kender antallet af tilmeldte hold

Brorefusion:
Skal et hold over broen, refunderes broafgift for 2 biler, ved fremsendelse af
dokumentation.
For bornholmerklubber gælder, at der gives et beløb svarende til max. udgifter for 2
biler til færgebillet (Rønne-Køge) eller færgebillet (Ystad-Rønne og BroBizz
(Øresundsbroen)) ved fremsendelse af dokumentation.

Med venlig hilsen Turneringsudvalget.

Propositioner for DPF Klubholdsturnering 2020
Turneringen spilles over to weekender, den 22.-23. august og den 19.
–20. september.
Et hold består af 6 spillere plus eventuelt en indskiftningsspiller.
Begge køn skal være repræsenteret på holdet.
En holdkamp består af 2 runder.
I 1. runde spilles to tripler. Triple 1 skal være en mix triple. Triple 2 er valgfri.
I 2. runde spilles 3 doubler. Double 1 skal være en mix-double. Double 2 og 3 er
valgfri.
Hver vundet kamp giver 1 kamppoint, der er således 5 kamppoint i spil pr. holdkamp.
I Weekenden 22.-23. august:
I puljerne spiller hvert klubhold to gange mod hinanden over to dage.
(Triple 1 mod triple 1, triple 2 mod triple 2 osv.)
Nr. 1 og nr. 2 i puljen kvalificerer sig til A rækken og resten af holdene kvalificerer sig
til B rækken.
Pulje score udregning:
Ved pointlighed kigges på:
•
•
•
•

Indbyrdes kampe
Flest vundne kampe
Flest + point
Er holdene stadig lige, lægges ind til gris på 9 meter, hver spiller kaster et
indlæg.
Holdet med den samlede mindste afstand vinder.

I Weekenden 19.–20. september.
A rækken og B rækken bliver afviklet uafhængigt af hinanden som en Swiss turnering
(Schweizisk stigesystem) over 5 runder.
Der spilles 3 runder lørdag og 2 runder søndag.
OBS:
Udskiftning: Kan ske en gang i hver halvleg af en holdkamp.
Puljeinddeling og spillested besluttes først, når vi kender antallet af tilmeldte hold.
- Hold må suppleres med spillere, der ikke tidligere har spillet på et hold. Dvs. en
holdkamp (både først og 2. Runde/halvleg) består af 6(7) spillere. Til næste holdkamp
må holdet bestå af 6(7) nye spillere.
- I anden weekend: Spillere der har spillet på et hold, der har kvalificeret sig til Arækken, må ikke spille på et hold i B-rækken.

Med venlig hilsen DPF’s Turneringsudvalg

