
 

                 

 

Invitation til DVC 2019. 

Turneringen spilles i sommerhalvåret med et klubhold bestående af 5 (max 6) spillere. Det er 

en licensfri turnering for DPF-klubber, DGI-klubber og Firmaidræt. De eneste krav er, at du er 
over 55 år eller fylder 55 år i 2019 - og spillerne på holdet skal komme fra samme klub.  

Hver klub kan tilmelde lige så mange hold, som man har spillere til. 

 

Indledende puljer og eventuelle mellemrunder spilles på hverdage.  

Ved tilmelding skal oplyses: Holdnavn, Kontaktperson, Spillested, ugedag og ønsket 
spilletidspunkt (f.eks. Onsdage kl 18.30).  

Hjemmebanedag må ikke være fredag, lørdag eller søndag. 

 

Efter tilmeldingsfristen foretages lodtrækning af TU, som tager hensyn til afstande og 
foretrukne spilledage for de tilmeldte hold. 

Indledende puljer og mellemrunden spilles i øst og vest og man skal først over broen i finalen. 

 

Der spilles i perioden fra d. 8. april (uge 15) til d. 23. august (uge 34) 2019.  
Afhængigt at antal tilmeldinger spilles der Mellemrunde fra d. 2. september (uge 36) til d. 27. 

september (uge39) 

 

Finale søndag d. 13. oktober 2019. 

  
Tilmelding af hold foregår via hjemmesiden Link her  – senest den 17/03/2019 

 

Deltagergebyret er kr. 400 pr. hold. 

 
Proportioner 

En holdkamp består af to halvlege: I 1. halvleg spilles der en triple og en double & i 2. halvleg 

spilles der to doubler og en single 

Indskiftningen kan ske i halvlegen eller mellem to runder og skal være meddelt 
modstanderholdet, inden der er foretaget et grisekast til den nye runde. 
 

Spilledagen er fastsat af TU til hjemmeholdets udmeldte ugedag og tidspunkt. Holdlederne kan, hvis der er 

ønske om dette, aftale en ny dag inden for samme uge. Kan der ikke opnås enighed om ny 

kampdag, fastsætter TU dato for afholdelse af kampen  

Ved udeblivelse fra en kamp, vinder det fremmødte hold alle sine kampe 13-0. 

Hvis et hold diskvalificeres eller af anden grund trækker sig, får det ikke spillergebyret tilbage, 

og klubben idømmes en bod svarende til spillergebyret. Alle holdets kampe nulstilles inden 

mellemrunden/finalespillet sættes i gang. 

Har I spørgsmål til regler eller afvikling af turneringen rettes disse til Turneringsudvalget 

 

Hilsen 

Dansk Petanque Forbund 

Turneringsudvalget 

http://www.petanque.dk/cms/?cmsid=169&pageid=17924
http://www.dgi.dk/petanque/petanque

