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§ 1: Deltagelse

DVC er en turnering for klubhold under Dansk Petanque Forbund (DPF).
TU er turneringsansvarlig.
Du kan starte med at spille DVC i det kalenderår du fylder 55 år.
Der kræves ikke licens for at deltage i turneringen, med undtagelse for EU borgere med udenlandsk bopæl
se § 14.

§ 2: Spilleregler

Der spilles efter de internationale spilleregler og de danske tillægsregler.

§ 3: Regler for hold

En klub kan tilmelde så mange hold til turneringen, som man vil.
Deltagelse på et hold i DVC udelukker ikke spillerne fra at deltage i andre af DPF´s holdturneringer.
Et hold i DVC består i hver runde af 7 -8 spillere.
En spiller kan kun deltage på ét DVC hold i en sæson.

§ 4: Regler for holdkamp

En holdkamp består af 6 enkeltkampe. Først spilles der en triple og to doubler. Derefter spilles der to tripler
og en single.
En vunden holdkamp giver 2 point. En uafgjort giver hvert hold 1 point.
Hvis et hold ikke møder fuldtalligt op, tillades det at holdet spiller med færre spillere.
Spilles en triple med to spillere, har de fortsat kun to kugler hver. Spilles en double med een spiller, har
denne kun tre kugler. Vælger holdet ikke at spille en enkeltkamp (single, double eller triple) tabes denne
0:13. Udebliver et hold fra en aftalt holdkamp - eller sender afbud - tabes kampen 0:6 med kampscore 0:13
i hver enkeltkamp.

§ 5: Afvikling

Forud for puljespillet udsender TU en spilleplan til alle deltagende hold. Kampe i puljespillet skal afvikles
inden for de af TU fastsatte perioder. Tidspunktet for kampene fastsættes af holdene i fællesskab. Hjemmeholdet har ansvaret for, at der aftales et tidspunkt. Alle hold skal i den forbindelse udvise respekt for hinanden og god sportsmanship. Kan der ikke opnås enighed om tidspunkt for en puljekamp afvikles den på
det af TU fastsatte tidspunkt i spilleperioden.

§ 6: Afvikling af puljespil

Turneringen afvikles over hele sommersæsonen med et indledende puljespil, hvor alle møder hinanden to
gange, henholdsvis hjemme og ude. En pulje består, så vidt det er muligt, af 4 klubhold fra forskellige klubber. Puljerne inddeles i videst muligt omfang geografisk, således at puljekampe kan afvikles på hverdagsaftener. Når de tilmeldte hold er fordelt geografisk sker puljeinddelingen ved lodtrækning foretaget af TU.
Der er ingen seedning i turneringen.
Vinderne af puljespillet går videre til en mellemrunde
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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 i alle kampe.
6. indlæg til gris på 8 meter – se § 9

§ 7: Afvikling af mellemrunden

Fra puljespil til finalerunden vil der blive afviklet et antal mellemrundekampe, til man når ned til 4 hold. TU
trækker lod om hvem der skal mødes. Spille stedet er hos den klub, der står skrevet først.
Hvis kampen ender uafgjort 3:3 gøres følgende:
1. Sammentælling af spillede kugler
2. indlæg til gris på 8 meter – se § 9
TU fastsætter de nærmere regler for mellemrunde, når antallet af deltagende hold er kendt.

§ 8: Afvikling af finalerunden

Finalerunden skal gå på skift mellem øst og vest.
I finalerunden mødes de 4 hold alle mod alle, én gang. TU trækker lod om spillerækkefølgen.
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 i alle kampe
6. indlæg til gris på 8 meter – se § 9
Vinderen af finalerunden bliver vinder af Dansk Veteran Cup.

§ 9: Afgørelse ved indlæg til gris

Hvis man kommer til ved lighed, at skulle lægge ind til gris, 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.
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§ 10: Resultatformidling.

Resultatet skal ind rapporteres på petanque portalen efter endt kamp.

§ 11: Kampkort

Der skal udfyldes et kampkort for hver holdkamp inkl. holdopstillinger. På kampkortet skal begge hold anføre navne og fødselsdato på deltagende spillere. Alle 8 spillere må benyttes i holdkampen. Det er således
muligt at udskifte en spiller mellem de to runder. Når kampen er afsluttes underskrives kampkortet af begge
holds holdledere.
Hjemmeholdet er ansvarlig for at indsende kampkortet med post eller via email til
Chalot Tannie Thomsen, Valbyvej 41, 1. sal, 4200 Slagelse eller email: tuchalot@gmail.com.

§ 12: Betaling

Der betales et deltagergebyr for hvert hold, der deltager i turneringen. Et hold er tilmeldt, når DPF har
modtaget tilmelding og betaling via webshop på hjemmesiden.

§ 13: Turneringsledelse

Uforudsete problemer eller tvivlsspørgsmål i forhold til nærværende regelsæt afgøres af TU.
TU kan kontaktes telefonisk eller pr. e-mail.

§ 14: Udenlandske spillere på DVC hold
EU borger med udenlandsk bopæl, kan deltage i DVC, 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. 3 mdr.
Såfremt ovenstående regel opfyldes kan der max. Være 1 spiller med udenlandsk bopæl og
statsborgerskab på et hold i DVC.
Refusion af brotakst:

Et klubhold, der deltager i en runde af DVC på den anden side af Storebælt, er berettiget til at modtage refusion svarende til brotaksten for to biler pr. spillerunde.
Et klubhold der deltager i en runde af DVC 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 (Ystad-Rønne
og brobizz (Øresundsbroen)
For at være berettiget til refusion skal der fremsendes originale bilag til DPF inden 1. november i
kampåret.
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