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§ 1: En klub kan have så mange hold med de ønsker, alle spillere skal have dansk gyldig licens for indeværende år og da VECK strækker sig over årsskiftet, skal der være bestilt og betalt licens inden 1. spillerunde i 2012.
§ 2: Holdopstilling
I en holdkamp (2 tripler, 3 doubler) kan der bruges 6, 7 eller 8 spillere.
Hvis klubben ønsker at spille med 6 spillere, skal der være MINDST een af det modsatte køn end flertallet. Hvis
klubben ønsker at spille med 7 eller 8 spillere, skal der være MINDST to af det modsatte køn end flertallet.
Efter hver holdkamp udfyldes kampsedlen, hvoraf fremgår resultater og pointfordeling. Denne er kun gyldig med
underskrift af begge holds holdledere.
Holdlederen for den arrangerende klub sender holdsedler og resultatsedler til DPF straks efter, at runden er
færdigspillet, de kan hentes på DPF hjemmeside www.petanque.dk
§ 3: Der spilles således:
1. kamprunde:
åben triple mod åben triple
mix-triple mod mix-triple
2. kamprunde:
åben double-1 mod åben double-1
åben double-2 mod åben double-2
mix-double mod mix-double
Placering i puljen afgøres efter følgende kriterier:
1. Point
2. Målscore difference
3. Størst målscore
4. Indbyrdes kampe
5. Vælges 3 spillere ud fra hvert hold, den første fra hvert hold skiftes til at lægge 1 kugle til gris fra 8 meter,
Så den anden fra hvert hold og til sidst den tredje fra hvert hold, alle indlæg bliver målt og fjernet og målene
sammenlægges for hvert hold, Mindst afstand ved sammenlægning vinder.
De 3 første runder spilles der øst og vest, runderne lægges så regionalt som muligt. I disse 3 runder spiller man
om hvilken række man kommer i, derefter spilles der om hvilken placering man får i den pågældende række. Der
spilles i 4 holds puljer, men der tages forbehold for at lave 3 holds puljer hvis tilmeldings antallet ikke går op med
4 holds puljer
Man spiller i nye puljer i hver spillerunde.
1 vundet holdkamp giver 2 point – en tabt holdkamp giver 0 point

§4: Af alle tilmeldte hold vil der blive lavet en kontrolleret lodtrækning dvs. der vil blive lave øst og vest puljer og
der vil blive taget hensyn til grøn linje så puljerne ligger så regionalt som muligt i de 3 første runder. I den 4. runde vil der blive noget kørsel og broafgift da man nu er fordelt i rækkerne og skal spille om placering i den række
man er i.
Vinderen af A rækken vil blive præmieret med, at repræsenterer Danmark til Eurocup og der vil blive lave en udbetalingsnøgle når vi ved hvor mange hold der er tilmeldt, der vil være en procentdel af indtægten til støtte til deltagelse i Eurocup.
Der vil være præmier i alle rækker.
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§ 5: Der spilles over 4 runder på de af TU fastsatte datoer.
§ 6: Der spilles indendørs på afmærkede baner på 4 x 15 m. Dispensation på banestørrelse kan søges hos TU
(dog ikke mindre end 3x12 m.), inden turneringsstart, og tilladelsen skal opslås på spillepladsen. Ved fast bygningsstruktur i hallen accepteres banestørrelse uden dispensation
§ 7: Banefordelingen afgøres ved lodtrækning på spilledagen under overværelse af de involverede hold.
§ 8: Fra en holdkamp er slut må der max gå 20 minutter til næste holdkamp påbegyndes.
§ 9: Efter 3. spillerunde må man ikke bruge spillere fra andre hold, Holdene er låst, også reserve spillere må ikke have spillet på andre hold.

§ 10: Der spilles efter de internationale spilleregler og de danske tillægsregler og reglerne for afvikling af Eurocup

§ 11: Udeblivelse fra en kamp medfører en bøde til klubben på kr. 500,- samt udelukkelse af VECK den pågældende sæson. Eventuelt opnåede point fratages holdet (holdets kampe bliver nulstillet).

§ 12: TDUU påsætter en overdommer til finalepuljen i A rækken inden sidste spillerunde.
Kan der ikke påsættes dommere, skal der udpeges mindst 3 måledommer på spilledagen.
§ 13: Hvis vinderen af Finalepuljen i A rækken ikke ønsker at modtage præmien i form af deltagelse i Euro cup
så vil 2’eren få præmien, hvis heller ikke de ønsker at deltage så er det 3’eren og sil sidst vil nr. 4 få tilbuddet
§ 14: Hvert klubhold skal spille i ens farvet overdel. Overholdes dette ikke, får holdet en
advarsel og 15 minutter til at i føre sig ens farvet overdel. Såfremt holdet fortsat ikke opfylder
kravet, diskvalificeres holdet.
Reklamer på tøjet må ikke virke stødende eller henvise til sundhedsfarlige produkter, såsom
spiritus og tobak

§ 15: TU er turneringsledelse, og alle uforudsete problemer afgøres af udvalget. Udvalget tager stilling til evt.
force majeure situationer i forhold til §§ 2 og 10 og i forbindelse med vejrlig m.m.. Afgørelser i sager om brug af
ulovlige eller for mange spillere træffes endeligt af TU. Eventuelt behandlede sager kan ankes (Se afsnit 09-03)
§ 16: Deltagergebyret for VECK er 1500,00 som indbetales via PBS til DPF senest den 1. oktober 2011
Sidste frist for tilmeldelse af hold er mandag d. 26. september 2011
Refusion af brotakst: Et klubhold, der deltager i en runde af VECK på den anden side af
Storebælt, er berettiget til at modtage refusion svarende til brotaksten for to biler pr.
spillerunde. For at være berettiget til refusion skal der fremsendes originale bilag til DPF
inden 1. maj 2012
Et klubhold der deltager i en runde af landsturneringen 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. maj 2012.
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