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1 Formål
Turneringsudvalget (TU) udarbejder og vedligeholder Dansk Petanque
Forbunds Turneringsmappe.
Det er Turneringsmappens formål at vejlede i forhold til turneringer i Dansk Petanque Forbund.
Turneringsmappen beskriver de regler og bestemmelser der findes i forbindelse med forbundets
forskellige turneringer.
Turneringsmappen er et organisk produkt, der hele tiden ændrer sig. Alle ændringer
offentliggøres på forbundets hjemmeside under “Nyt fra TU”
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2 Licens
2.1

Licenskrævende turneringer
Licenskrævende turneringer under DPF:
Sommerlandsturnering (SLT), Danmarksmesterskaber, Ranglisteturneringer og
Pokalholdturnering.
Der kan spilles med udenlandsk licens til ranglisteturneringer.
Der kan spilles med dagslicens til ranglisteturneringer.

2.2

Spillelicensen
Enhver spiller kan kun have én licens. Er en spiller medlem af flere DPF-klubber, kan der kun
erhverves licens gennem en enkelt af disse.
Licensen løses for et år af gangen.
Licenser løses i PetanquePortalen. Det er spillerens klub, der sørger for fornyelse af licensen.
Dokumentationen for gyldig licens er registreringen i PetanquePortalen.
Spilleren kan udskrive sin licens på papir via sin personlige profil i PetanquePortalen.

2.3

Licenserhvervelse
For at kunne erhverve licens hos Dansk Petanque Forbund kræves det at man har dansk
statsborgerskab eller fast bopæl i Danmark.
Desuden kræves der medlemskab af en af DPF’s medlemsklubber.
Bestilling af Licens sker elektronisk via forbundets website petanque.dk
Licensen løses af klubbens licensbestiller.
Klubbens licensbestiller har ansvaret for påsætning af foto på spillelicensen.
Sekretariatet er gerne behjælpelig med dette.

2.4

Bestilling af licens til æresmedlemmer foregår ved henvendelse til sekretariatet.
Gyldighed
Licensen er gyldig fra det øjeblik klubben via PetanquePortalen har fået godkendelse af at
betalingen er gået igennem.

2.5

Flytning af licens
Når licenser skal flyttes fra én klub til en anden, skal flytningen bestilles i Webshoppen, hvor der
er et produkt som hedder Licensflytning.
Flytningen koster kr. 75,Man kan gebyrfrit flytte klub så længe man ikke har løst licens i nogen klub i indeværende år.
Flytningen af klubtilhørsforhold foretages af den nye klub via mail til sekretariatet med navn og
gerne licensnummer på den person der ønskes flyttet.
Selvom flytningen ikke fremgår af PetanquePortalen, er flytningen gyldig fra det øjeblik
betalingen er foretaget
Man kan flytte sin licens til en anden klub lige så ofte man vil.
Hvis man flytter sin licens mellem 2 runder i SLT, får man automatisk karantæne i den kommende
SLT runde.
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2.6

Licenskontrol ved turneringer
• Dagen før spilledagen kontrollerer dommeren via Licenssystemet i
PetanquePortalen, at alle spillere har gyldig licens.
• Ved DPF arrangerede holdturneringer har holdlederen pligt til at sikre sig, at alle
spillere har gyldige licenser.

2.7

Dagslicens
Dagslicens kan udstedes af dommeren ved en ranglisteturnering.

2.8

Konkurs
En licensspiller med medlemskab i en klub, der bliver erklæret konkurs, kan få sin licens overført
til den klub, spilleren efterfølgende melder sig ind i.

3 Ranglisteturneringer
3.1

Ansøgning om afvikling af ranglisteturnering
Ved ønske om at afholde en ranglisteturnering udfyldes ansøgningsblanket på forbundets
hjemmeside.
Turneringsudvalget vil fra og med sæsonen 2019 beslutte på hvilke datoer der afholdes
ranglisteturneringer. Klubberne kan derefter ansøge om at afvikle ranglisteturnering på en af de
fastsatte datoer
Ansøgninger om afholdelse af ranglisteturnering skal være sekretariatet i hænde mellem den
1/10 og 1/12 året før. (Turneringsudvalget kan i særlige tilfælde godkende turneringer før den
1.12 året før).

3.2

Spilleformer
Der kan spilles i triple, double, mix-double og single.
Der spilles med seedning.
For at en turnering kan få ranglistestatus skal der være tilmeldt 18 hold.
Spilleform A:
I alle triple ranglisteturneringer, undtaget er Hedebo Open og DM (eller hvis Turneringsudvalget
anviser en anden turneringsform), spilles der efter Swiss system med Buchholz fine point.
Der spilles 4 runder Swiss system på tid (65 minutter + 1 runde).
Står det derefter lige, spilles yderligere en runde, men kun med ’en kugle pr. deltager (hvert hold
har 3 kugler).
En ny spillerunde er påbegyndt, når en rundes sidste kugle ligger stille.
Skydes der gris i ekstra-runden, er kampen slut. Runden spilles ikke om.
Er stillingen uafgjort ved afslutning af ekstra-runden, skal der spilles en ny runde og grisen SKAL
markeres.
Ved griseskud – her skal grisen lægges tilbage ved markeringen, og runden fortsættes.
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Herefter spilles der cup for de 24 bedste.
A cup: 1-8
B cup 9-16 og
C cup 17-24.
I cuppen spilles der ikke på tid.
Spilleform B:
Der spilles i indledende puljer, efterfulgt af cup-systemer.
Der kan spilles på tid i puljespillet.
Spilleform C:
Der spilles efter A-C-B-D systemet.
Spilleform D:
Øvrige spilleformer kan tilføjes efter godkendelse i Turneringsudvalget.
3.3

Pointlighed Ranglisteturneringer:
Stillingen i puljen udregnes på følgende måde:
1.
Først Point.
2.
Dernæst Score difference.
3.
Herefter Højeste score.
4.
Og hvis holdene stadigt står lige, Indbyrdes kamp.

3.4

Særlige forhold
Ved Danmarksmesterskaber, Kvalifikationsturneringer eller andre af DPF afholdte turneringer
kan der forekomme andre bestemmelser end disse, selvom turneringen har ranglistestatus.
Arrangørklubben sørger for forplejning til dommeren og evt. andre frivillige hjælpere fra DPF.
DPF betaler dommersalær og transportrefusion til dommeren ved alle ranglisteturneringer.

3.5

Gennemførelse af ranglisteturnering
Det kræver deltagelse af 18 hold at gennemføre en ranglisteturnering (undtaget er
ranglistefinale og DM).
Det kræver påsætning af mindst en dommer at gennemføre ranglisteturneringer.
Udgift til påsætning af dommer betales af DPF.

4 Sommerlandsturneringen
4.1

Deltagelse
Sommerlandsturneringen er Danmarksmesterskab for klubhold. Det kræver personlig licens at
spille på et hold i turneringen.
En klub kan kun have ét hold i henholdsvis Elitedivision, 1. Division og 2. Division.
En klub kan have 2 hold i Danmarksserien.
5

15/04/21

Der kan tilmeldes et ubegrænset antal hold til Regionalserien.
4.2

Struktur
Der spilles i følgende rækker:
Elitedivisionen en række bestående af 8 hold.
1. division en række bestående af 8 hold
2. division 2 rækker bestående af hver 8. Hold
Danmarksserien 4 rækker bestående af hver 8 hold.
Der spilles over mindst 4 runder på de af TU fastsatte datoer.
Intet regionalhold skal spille på den anden side af Storebælt før et evt. slutspil, og der kan i
kraft heraf være forskel i antallet af hold i de enkelte regionalpuljer.

4.3

Hjemmebaner
Turneringsudvalget fordeler hjemmebaner.

4.4

Regler for hold
Et klubhold i Divisionerne, består til hver holdkamp af 9 personer.
Kampen kan gennemføres med mindst 8 og højst 11 spillere
Et hold i Danmarksserien og Regionalserien består af 7 personer.
Kampen kan gennemføres med mindst 6 og højst 9 spillere
En spiller i Divisionerne eller DK-serien, som har spillet 3. spillerunde, må ikke spille på et lavere
rangerende hold i 4. spillerunde.
Hold i Regionalserien er ligestillede, dvs. at en spiller fra f.eks. Regionalserie 1 gerne må spille for
samme klub på et hold i Regionalserie 4 i fjerde runde.
Ingen spiller må deltage på mere end ét klubhold i samme spillerunde.

4.5

Afvikling af holdrunder:
Kampe i SLT spilles således
For 9 mands hold:

1. halvleg spilles 3 tripler.
2. halvleg spilles 4 doubler og 1 single.
Derefter er holdkampen færdig.
For 7 mands hold i Danmarksserien og Regionalserien:

I 1. halvleg spilles 1 triple og 2 doubler
I 2. halvleg spilles 2 tripler og 1 single.
Derefter er holdkampen færdig.
Fra 2019 startes alle kampe i Regionalserien på 2-2. Alle kampe spilles til 13
Kamp værdien er 2 point for en vunden kamp og 1 point for en uafgjort kamp.
4.6

Pause
Fra den sidste kamp i en halvleg er afsluttet må der max. gå 10 minutter til 2. halvleg
igangsættes.
Fra en holdkamp er slut, må der max. gå 20 minutter fra begge hold er færdige, til en evt.
efterfølgende holdkamp igangsættes.
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4.7

Udregning af stilling
Stillingen i puljen udregnes på følgende måde:
Først Point
Derefter Score difference
Og hvis holdene stadigt står lige, Indbyrdes kamp

4.8

Resultatformidling
Der skal udfyldes et kampkort for hver holdkamp inkl. holdopstillinger. På kamp kortet skal begge
hold anføre navne på deltagende spillere. Kampkortet er kun gyldigt med underskrift af begge
holds holdledere.
Alle kampkort samles i værtsklubben og resultaterne indtastes på PetanquePortalen (helst
samme dag). Alle kampkort sendes derefter enten med post til sekretariatet eller på e-mail til
turneringsudvalget på tu@petanque.dk.

4.9

Regler for indskiftning
Indskiftning kan ske både i triplekampe og i doublekampe.
Indskiftningen kan kun ske mellem to runder og skal være meddelt modstanderholdet inden der
er foretaget et grisekast til den nye runde.
Der kan foretages 2 indskiftninger i hver halvleg. Der kan kun skiftes 1 ny spiller ind i hver kamp
(altså maks. 1 indskiftning i en double og 1 indskiftning i en triple kamp).
Der kan ikke foretages indskiftning i single kampen.

4.10 Gennemførelse af holdturnering med en spiller for lidt
I SLT, er det gældende at et hold kan gennemføre en holdkamp eller en holdrunde med en spiller
for lidt.
Ved 7 mandshold er det i 1. halvleg triplen, som gennemføres af 2 spillere med 2 kugler til hver
spiller, og i 2. halvleg tabes singlen 13-0 uden kamp.
Ved 9-mandshold, er det i 1. halvleg triple 3, som gennemføres af 2 spillere med 2 kugler til hver
spiller, og i 2. halvleg tabes singlen 13-0 uden kamp.
4.11 Udeblivelse fra deltagelse i holdturneringer (NY 2021)
Hvis et hold udebliver fra en holdkamp(annonceret), taber holdet alle sine kampe 0-13 i den
pågældende holdkamp, men vil kunne spille med igen i den næste kamp.
Hvis man trækker holdet efter turneringsstart, medfører det udelukkelse fra pågældende
turnering. Eventuelle opnåede point fratages, og alle kampe nulstilles. Holdet indplaceres på
sidstepladsen i divisionen/serien, og alle holdets point nulstilles.
Tilmeldingsgebyr refunderes ikke.
4.12 Op og nedrykning
Op og nedrykning præciseres hvert år før turneringsstart.
4.13 Beklædningsregler i SLT
Hold som spiller i Elitedivisionen, skal spille i klubtøj. Det skal entydigt kunne identificeres,
hvilket hold man spiller på. I regnvejr accepteres forskelligfarvede regnjakker.
Se i øvrigt kapitel 10.5.
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5 DM
5.1

Invitation til DM
Turneringsudvalget udsender invitation til DM senest 40 dage før DM afholdes.

5.2

Afvikling af DM
Turneringsudvalget vælger i god tid at fastlægge datoer for afvikling af DM.

5.3

Særlige krav til dommeren i forbindelse med afvikling af DM
Dommeren skal til DM kontrollere seedningen blandt de tilmeldte hold, kontrollere indplacering i
puljespillet, samt kontrollere nøglen i cup skemaer, efter dommermappen.
Ved DM foretages lodtrækningen af TU i overværelse af en dommer

5.4

Beklædningsregler ved DM
Til DM (på nær Single og præcisionsskud) kræves overdel i samme farve fra kvartfinalerne
og frem. Se i øvrigt kapitel 10.5

5.5

Præcisionsskud.
Turneringsudvalget beslutter, hvor mesterskabet finder sted og i hvilken form fra år til år.

6 Dansk Veteran Cup (DVC)
6.1

Deltagelse
DVC er Danmarksmesterskab for veteranhold.
DVC er en turnering for klubhold bestående af 5 (max 6) spillere.
Det er en licensfri turnering for DPF-klubber, DGI-klubber og Dansk Firmaidræt
DVC er for spillere, der er veteraner.
Man kan spille som veteran fra det kalenderår, man fylder 55 år.

6.2

Regler for DVC hold
En klub kan tilmelde så mange hold til turneringen, som man vil.
En spiller kan kun deltage for én klub i en DVC sæson og kun for et enkelt hold i en holdrunde.
En spiller, der er medlem af flere klubber, må godt spille for en klub, hvor spilleren ikke har
licens.

6.3

Regler for holdkamp
En holdkamp består af to halvlege: I begge halvlege spilles der en triple og en double.
De to tripler i hver halvleg må ikke være den samme. Det vil sige, at der skal ske en
udskiftning af mindst en person i triplen fra 1. halvleg.
Har et hold seks spillere med og en spiller fra triplen i 1. halvleg er oversidder i 2. halvleg, kan
denne spiller ikke skiftes ind i triplen, så holdet vil blive det samme som i 1. halvleg.
Indskiftningen kan ske i halvlegen eller mellem to runder og skal være meddelt
modstanderholdet, inden der er foretaget et grisekast til den nye runde.
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Hver kamp giver 1 point. Der er således i alt 4 kamppoint at spille om i en DVC-kamp
6.4

Afvikling
Forud for puljespillet udsender TU en spilleplan til alle deltagende hold.

6.5

Afvikling af puljespil
Turneringen afvikles over hele sommersæsonen med et indledende puljespil.
Når antallet af deltagere er kendt af TU, fastlægger TU, hvorledes evt. mellemrunder og finaler
afvikles.

6.6

Pointlighed DVC
I DVC puljespil og finalerunden:

Stillingen i puljen udregnes på følgende måde:
1.
Først Point
2.
Derefter Score difference
3.
Og hvis holdene stadigt står lige, Indbyrdes kamp(e)
6.7

DVC mellemrunde ved cup-kampe:
Hvis kampen ender uafgjort 2:2 gøres følgende:
1.
Først Score difference
2.
Derefter pointgivende kugler
3.
Og hvis holdene stadigt står lige, En triple runde med 3 kugler pr. hold (en kugle til hver
spiller)

6.8

Resultatformidling
Der skal udfyldes et kampkort for hver holdkamp inkl. holdopstillinger. På kampkortet skal begge
hold anføre navne på deltagende spillere. Kampkortet er kun gyldigt med underskrift af begge
holds holdledere.
Alle kampkort samles i værtsklubben og resultaterne indtastes på PetanquePortalen (helst
samme dag). Alle kampkort sendes derefter enten med post til sekretariatet eller på e-mail til
turneringsudvalget på tu@petanque.dk.

6.9

Regler for indskiftning
Indskiftning kan ske både i triplekampe og i doublekampe.
Indskiftningen kan kun ske mellem to runder og skal være meddelt modstanderholdet inden der
er foretaget et grisekast til den nye runde.
Der kan foretages 1 indskiftninger i hver halvleg.

6.10 Udeblivelse fra deltagelse i DVC
Hvis et hold udebliver fra en holdkamp, på den fastsatte dag, eller den mellem holdene aftalte
dag, taber holdet alle sine kampe 0-13 i den pågældende holdkamp, men vil kunne spille med
igen i den næste holdkamp.
Hvis man trækker holdet efter turneringsstart, medfører det udelukkelse fra pågældende
turnering. Eventuelle opnåede point fratages, og alle kampe nulstilles.
Tilmeldingsgebyr refunderes ikke.
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7 Vinterturnering
7.1

Deltagelse
En klub kan have så mange hold med de ønsker.
Turneringen er licensfri. Holdet behøver ikke at være medlem af en DPF-klub.
I Østdanmark spilles der efter principperne i ”Klør 5” i samarbejde med klubber.
I Vestdanmark spilles der klubturnering, der planlægges ud fra deltagerantal.

7.2

Regler for hold
I én holdkamp bruges der 5 spillere. Det er tilladt at have en reservespiller med.
Der spilles en triplekamp og en doublekamp i en holdkamp.

7.3

Præmier
Nøglen til præmiefordeling beskrives år for år.

8 Pokalholdturnering
8.1

Deltagelse
Hver DPF-klub kan deltage med et hold.
Et hold består af en mix-triple, en double og en single. Vinderen af turneringen modtager en
kontant præmie og medaljer gives til de 3 bedste hold.
Vinder får titlen Dansk pokalhold vinder 20XX.

8.2

Regler
Turneringen afvikles som en Swiss turnering over 5 eller 6 runder.
Mix triplen giver 2 point. Double og single giver 1 point hver. Der gives ikke match point. Der er
licenskrav for deltagelse.
TU præciserer regler ved opslag til tilmelding.

9 Baner
Det foretrækkes at der spilles på 4 x 15 meter baner, men der gives tilladelse til at spille på min. 3
x 12 meter baner uden dispensation.
Elitedivisionen skal dog søge om dispensation for banestørrelse fra gang til gang, og der skal
være særlige årsager til at dispensationen gives.
Det er tilladt at spille på mindre baner end 3 x 12 meter i haller.

10 Vigtig information
10.1 Spilleledelse
Til DM, DM præcisionsskud, Pokalholdturnering og SLT (4. runde for divisioner) er følgende
gældende
TU er ansvarlig for at sammensætte en spilleledelse.
Generelt er følgende gældende:
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TU er turneringsledelse.
Afgørelser i forbindelse med uforudsete problemer, tvivlsspørgsmål i forhold til nærværende
regelsæt, force majeure situationer, sager om brug af ulovlige eller for mange spillere m.m.
træffes endeligt af TU.

10.2 Refusion SLT/DVC
Der gives op til 1250,00 kr. pr. spillerunde til transport pr. hold over Storebælt mod
dokumenterede udgifter.
Der gives beløb svarende til max. udgifter for 2 biler til færgebillet (Rønne-Køge) eller færgebillet
(Ystad-Rønne og BroBizz (Øresundsbroen)).
Alle bilag sendes til kassereren i DPF inden for løbende måned+10 dage, efter afslutning på den
turnering bilagene er gældende for.
10.3 Statsborgerskab
I Pokalholdturneringen, DM, SLT og DVC er følgende gældende:
Udenlandske statsborgere bosiddende i Danmark kan stille op på samme vilkår som danske
statsborgere.
Udenlandske statsborgere med bopæl udenfor Danmark, skal have indløst licens i en dansk klub
under DPF mindst 3 mdr. før spillestart.
I DVC, som er en licensfri turnering, skal spilleren have haft mindst 3 måneders medlemskab af
en dansk klub under DPF og andre forbund.
10.4 Aldersklassifikation
Spillere til og med 17 år kan opdeles i 2 grupper - som alle er klassificeret til juniorlicens:
Yngre Juniorer: 0-11 år.
Juniorer: 12-17 år.
Spillere betragtes som juniorer i det kalenderår, hvori de fylder 12 år til og med det år hvor de
fylder 17 år.
Spillere fra og med 18 år kan opdeles i 3 grupper - som alle er klassificeret til seniorlicens:
U23: 18-22 år.
Seniorer: 23-54 år.
Veteraner: 55+ år.
Spillere betragtes som U23 i det kalenderår, hvori de fylder 18 år.
Spillere betragtes som seniorer i det kalenderår, hvori de fylder 23 år.
Spillere betragtes som veteraner i det kalenderår hvori de fylder 55 år.

10.5 Beklædning
DPF’s reklameregler er gældende for beklædning. Beklædningen må ikke virke stødende eller
henvise til sundhedsfarlige produkter såsom spiritus eller tobak.
Turneringsudvalget opfordrer generelt, til at turneringshold, der deltager i SLT, DVC, DM eller
Pokalholdturneringen, stiller op i overdel i samme farve.
Dette betyder, at farven på den yderste beklædningsdel skal være ens, f.eks. en sort
langærmet fleecetrøje og en sort T-shirt. I regnvejr accepteres forskellig farvede regnjakker.
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I runder/turneringer med påsat dommer gives der 15 min. til at iføre sig korrekt beklædning, som
overholder reglerne i den pågældende turnering.
Kan dette ikke indfries, kan dommeren diskvalificere holdet/spilleren og indberette
overtrædelsen til DPF’s bestyrelse, som kan udstede en bøde på kr. 500,-.
10.6 Vejrlig
Ved uvejr, såsom lyn, torden og kraftig regn, tager spilleledelsen/værtsklub stilling til om
kampene skal stoppes, og der ventes op til 1 time for at se om det er muligt at spille videre.
Hvis der indenfor 1 time kommer tegn på opklaring, spilles kampene færdig fra det resultat de
var nået til.
Kampe spillet på baner, der ikke længere er spilbare, flyttes til andre baner.
Særligt for Ranglisteturneringer

● Er der ikke tegn på opklaring, når der er gået en time, afbrydes kampdagen, og der gives
ikke ranglistepoint.
Særligt for SLT og DVC

Er der ikke tegn på opklaring, når der er gået en time, afbrydes kampdagen. Klubberne
aftaler selv en ny dag (inden den næste runde) og spillested for afvikling af de resterende
kampe. TU skal informeres om den/de nye datoer og spillested(er) inden for en uge.
● Ved afbrydelse før eller midt i første halvleg, spilles hele holdkampen forfra.
● Ved afbrydelse i anden halvleg, spilles alle ikke afsluttede kampe fra resultatet 0-0. Der kan
spilles med andre spilleberettigede spillere end de, der blev benyttet i første halvleg, men de
der havde spillet deres kampe færdigt kan ikke benyttes.
Ved uenighed blandt klubberne om, hvilken dag der skal spilles, tager TU beslutning om, hvornår
og hvor de/den pågældende kamp(e) skal færdigspilles.
●

10.7 Juniorkugler
I Danmark må juniorer spille med juniorkugler i alle turneringer.
10.8 Uforudsete situationer
Situationer som ikke er forudset i reglerne, afgøres af TU.
10.9 Betalinger
Alle betalingssatser findes på www. petanque.dk under årets betalingssatser i fanebladet
Information
Der betales et deltagergebyr for hvert hold, der deltager i en af DPF’s turneringer.
Et hold er tilmeldt, når DPF har modtaget tilmelding og betaling via Dansk Petanque Forbund Eventilmelding.
Sidste tilmeldingsfrist i de forskellige turneringer fremgår af enten invitationerne eller på
petanque.dk under turneringer.
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