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Den 3. oktober 2017 

Petanqueudvalgets forslag til ændring af afdelingsreglement til 

behandling på afdelingens årsmøde torsdag den 26.10.2017 

Petanqueudvalget stiller fire forslag til ændring af afdelingsreglementet: 

 

Forslag 1 

Reglementets § 4.3. slettes: 

4.3. Foreningsskifte 

4.3.1. Der henvises til vedtægterne for Firmaidræt StorKøbenhavn. 

Begrundelse: 

Bestemmelser om foreningsskifte findes ikke i Firmaidræt StorKøbenhavns vedtægter, 

hvorfor henvisningen i afdelingens vedtægter ikke er relevant. 

 

 

Forslag 2 

Reglementets § 5.1.1. ændres fra: 

5.1.1. I holdturneringen og de individuelle Københavnsmesterskaber i Firmaidræt spil-

les efter den danske udgave af det internationale petanqueforbunds spilleregler 

(F.I.P.J.P.'s). Der stilles dog ikke krav om licens og autoriserede kugler. 

til: 

5.1.1. I holdturneringen og de individuelle Københavnsmesterskaber i Firmaidræt spil-

les efter den danske udgave af det internationale petanqueforbunds spilleregler 

(F.I.P.J.P.'s). Der stilles dog ikke krav om licens, autoriserede kugler og brug af 

særligt fodtøj/beklædning. 

Begrundelse: 

I foråret 2017 sendte Petanqueudvalget mail til vore klubber med orientering om, at i år 

er sket ændringer i de internationale petanqueregler. Efterfølgende blev vi gjort op-

mærksom på, at de internationale regler primært er beregnet på elitespillere, og at 

FSKBH allerede på flere punkter fraviger disse regler.  

Det drejer sig bl.a. om, at vi jfr. vedtægternes § 5.3.1. og 5.3.2 ikke bruger dommere, 

og at vi jfr. vedtægternes § 5.1.1. ikke stiller krav om licens og autoriserede kugler.  

I Petanqueudvalget har vi drøftet, hvordan vi bedst kan bruge de internationale regler 

til breddespillere. Vi har gennemgået de nye regler og fundet det relevant at fravige 

reglerne om fodtøj og beklædning, der f.eks. forbyder brug af sandaler. 

Generelt er vi af den opfattelse, at det er bedst, hvis de to hold er enige om spillets 

forløb og ikke bare følger et detaljeret regelsæt, men at spillerne i stedet viser hensyn 

til hinanden. 
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Forslag 3 

Reglementets § 5.5.1., punkt d ændres fra: 

5.5.1. d. at indsende det underskrevne og udfyldte holdkort senest 2 dage efter 
holdkampens afvikling til turneringsledelsen 

til: 

5.5.1. d. at indberette holdkampens resultat til Stævneplanner senest 24 timer ef-

ter holdkampens afvikling samt opbevare holdkortet. Turneringsledelsen 

fastsætter regler for opbevaring af holdkort og indsendelse af disse til 
turneringsledelsen. 

Begrundelse: 

Siden 2016 har vi brugt Stævneplanner, hvor hjemmeholdets holdleder efter kampen 

digitalt skal indberette holdkampens resultat. Der er derfor behov for at få tilpasset reg-

lementet til den praksis, som vi bruger nu. 

 

 

Forslag 4 (med 13-8) 

Petanqueudvalget ønsker, at resultatet af ikke spillede kampe altid fastsættes til 13-8, 

og foreslår følgende ændringer til reglementet: 

 I reglementets §§ 5.4.3., 5.4.5. og 5.4.6. ændres ”cifrene 0-13” til ”cifrene 8-13”. 

 I reglementets § 6.1.6. ændres ”sejr for modstanderholdet på 3-0 og med scoren 

15-0” til ”sejr for modstanderholdet på 3-0 og med scoren 39-24”, 

 I reglementets § 6.1.7. ændres ”sejr for modstanderholdet på 5-0 og med scoren 

25-0” til ”sejr for modstanderholdet på 5-0 og med scoren 65-40”, 

Begrundelse: 

I Petanqueudvalget er vi blevet opmærksomme på, at vi i kampe, som af forskellige 

årsager ikke bliver spillet, bruger forskellige resultater:  

 I reglementets §§ 5.4.3., 5.4.5. og 5.4.6., som omhandler manglende spiller(e) til 

holdturneringskampe, bliver resultatet af en ikke spillet match fastsat til et nederlag 

på 0-13. 

 I reglementets §§ 6.1.6. og 6.1.7., som omhandler holdturneringskamp, der på 

grund af afbud eller udeblivelse ikke bliver spillet, bliver der i 3-mandsrækken fast-

sat en sejr for modstanderholdet på 3-0 og med scoren 15-0, og i 6-mandsrækken 

fastsat en sejr for modstanderholdet på 5-0 og med scoren 25-0. 

 Ved individuelle Københavnsmesterskaber i firmaidræt og øvrige stævner, hvor vi 

spiller efter det schweiziske stigesystem, og der er et ulige antal deltagere, bliver 

hver rundes oversidder tildelt en sejr på 13-8. 

Petanqueudvalget mener, at uanset årsagen til, at en kamp ikke bliver spillet, bør det 

altid være samme resultat, der fastsættes. Vi foreslår derfor, at resultatet 13-8, der 

bruges i det schweiziske stigesystem, også bliver brugt i holdturneringskampe. 


