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DGI SYDVEST Turneringsreglement -
Holdturnering

1: Der spilles efter DGI`s gældende krocketregler. Reglerne kan findes på internetadressen: www.krocket.dk. 

2: Turneringen består som hovedregel af 10 spillerunder, hvor der spilles 4 kampe. Holdet, der er nævnt 
først, har hjemmebane og skal sørge for de nødvendige baner. Kontakt holdleder mht. banernes beliggen-
hed.  Puljevinderne mødes til landsdelsfinale. Hvis det findes hensigtsmæssigt i forhold til afvikling af lands-
delsfinalen, deltager 2`erne med bedste score også. Spillerne skal, inden de forlader landsdelsfinalen, sikre 
sig, at resultaterne er rigtigt registreret. Klager skal afgives til turneringsledelsen inden stævnet forlades. 
Rækkelandsdelsvinderen går videre til Danmarksmesterskabet (DM). Et hold kan ikke deltage i DM to år i 
træk i samme række. Hvis holdet er med som nr. to fra landsdelsturneringen, må holdet godt deltage i DM to
år i træk i samme række, såfremt spillerne IKKE vinder DM. Dette gælder ikke i M1. Dog deltager C2 ikke i 
DM.

3: Holdleder, spillere og reserver tilmeldes via internetadressen http://foreningsportalen.dgi.dk. Alle navne 
skal være tilføjet før kampstart, det gælder også reserver. Der kan ikke anvendes spillere eller reserver der 
ikke er på seedningslisten for DGI Krocket Sydvest.

4: Den enkelte klub er ansvarlig for at tilmeldingen sker korrekt jf. dette skema: Spillerne kan højst tilmel-
des en række lavere end deres seedningspoint, og max point må ikke overskrides.

Der tilmeldes efter følgende 
nøgle
Række Max point for holdet.
M1 29-32
M2 25-28
A1 21-24
A2 17-20
B1 13-16
B2 9-12
C1 5-8
C2 4

Landsdelsvindere tillægges et seedningspoint for hver spiller, medmindre vedkommende spiller under ni-
veau. Holdet kan ikke deltage to år i træk i samme række i landsdelsfinale. Hvis et hold som er 2’er eller la-
vere i rækken kommer til DM, tillægges man kun et seedningspoint hvis man vinder DM. 
Dårligst placeret hold i rækken fratrækkes et point, medmindre nogle af spillerne spiller over niveau. Op og 
nedskrivning af point afhænger også af evt. resultat i par/enkeltmandsturneringen. 
For C2 og C1 gælder at man automatisk rykker op, når man har spillet der i ét år, og man kan ikke rykke ned i 
C2 og C1. Ved tilrettelæggelsen af turneringsplanen, er turneringsudvalget bemyndiget til at rykke tilmeldte 
hold op, hvis det tjener turneringens bedste. Dette gøres på baggrund af sidste sæsons resultat/score i +/-. 
Der kan forekomme færre spillerunder i en sæson, hvis der ikke er nok hold til puljen. 

5: Hvert hold består af 4 spillere, dvs. at hvert makkerpar på hver kampdato skal spille 2 kampe mod skiften-
de modstandere. Et makkerpar må ikke have mere end halvdelen af maxpoint for rækken. Det er ikke tilladt 
at udskifte spillere på holdene, når spillerunden er påbegyndt, medmindre der er givet dispensation. Det er 
heller ikke tilladt at spille turneringskampe i holdturneringen for flere klubber i samme sæson. Kampene 
starter kl. 18:30 medmindre andet aftales. Kampene skal så vidt muligt afvikles på de nævnte datoer. Holde-
ne kan dog aftale andre kampdatoer. Alle kampændringer skal foretages på internetadressen http://fore-
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ningsportalen.dgi.dk. Udeblivelse fra kampen uden forudgående aftale medfører at kampen tabes med     80 
– 0

6: Der kan benyttes reserver. Reserver skal tilmeldes efter helt samme kriterier som andre spillere. Holdet 
må samlet set ikke overskride max. seedningspoint jf. ovenstående skema.  Hvis holdet spiller med for man-
ge point, taber de kampene med 20-0. Reserver må afløse på eget niveau eller over. Ingen må dog spille flere
kampe på parallelle hold (2 hold, der spiller i samme række) i samme spillerunde (uge). 

7: Resultatopgørelse. De enkelte puljevindere findes efter følgende kriterier:

 a. Flest vundne kampe.

 b. Flest +/- point.

 c. Flest vundne kampe i indbyrdes kampe.

 d. Flest +/- point i indbyrdes kampe.

10: Holdkort kan udskrives fra internetadressen www.krocket.dk. Se under pkt. holdturnering. Point fra hver 
kamp påføres holdkortet. Holdkortet medbringes af hjemmeholdet og skal udfyldes i 2 eksemplar med hold-
ledernes underskrift. Der kan dømmes omkamp, hvis der indgives protest og klagen findes berettiget. 
Klager/protester, som ønskes behandlet, skal sendes til turneringslederen senest 2 dage efter kampens afvik-
ling. Hold, der ikke kan fremlægge det originale holdkort for turneringsudvalget i forbindelse med behand-
ling af en nedlagt protest, dømmes automatisk som taber af protestsagen.

11: Kampresultat og spillernavne skal indtastes senest 2 dage efter kampen er afviklet (se hjemmesiden 
hvordan det gøres). Det er hjemmeholdet, der har ansvaret for at resultatet bliver indtastet. Kampe, der ikke
er spillet og indberettet med vundne kampe og point senest onsdag i den uge, hvor den sidste kamp spilles, 
medfører tabt kamp for det hold der skulle registrere resultaterne. Det hold hvor der mangler navne, taber 
de kampe, hvor navnene ikke er registreret. 

12: Spørgsmål angående fortolkning af regler m.v. bedes rettet til turneringslederen (navnet fremgår af 
internetadressen w  ww.krocket.dk  )  . 

13: Dispensation kan gives til spillere med handicap. Der kan gives dispensation til at spille med to hænder 
og at man får en personlig afløser, hvis man ikke kan spille to kampe efter hinanden. Dispensationen ud-
stedes af formanden for DGI Sydvests krocketudvalg. Spilleren skal medbringe dispensationen til turne-
ringskampe. Dispensation udstedes for et år ad gangen og skal fornys forud for turneringsstart.

N.B.: Deltagergebyret opkræves af DGI Vestjylland landsdelskontor hos de enkelte klubber.
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