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

