Petanqueafdelingens reglement
1.
1.1.

Formål
Formålet er at samle petanquespillere fra klubber der er medlem af Firmaidræt
StorKøbenhavn til idrætsligt og kollegialt samvær til gavn og glæde for udøverne
og deres firmaer samt udvikle og fremme petanquespillet.

2.
2.1.

Gyldighedsområde
Reglementet er gældende for de af Firmaidræt Storkøbenhavns petanqueafdeling
udskrevne turneringer og stævner.

3.
3.1.
3.1.1.

Turnerings- og stævneformer
Generelt
Turneringer og stævner står åbne for enhver forening, der er medlem af Firmaidræt
StorKøbenhavn. Foreninger, der ikke er medlem af Firmaidræt StorKøbenhavn, kan
deltage i stævner efter godkendelse af turneringsledelsen. Gæsteforeninger kan blive stævnevinder og modtage præmie. Den bedst placerede forening i holdturneringen i øverste pulje bliver Københavnsmester i Firmaidræt.
Turneringer og stævner
Holdturnering udskrives hvert år i rækker for 3-mandshold og 6-mandshold.
Individuelle Københavnsmesterskaber i Firmaidræt kan udskrives for singler, doubler og tripler og afvikles på følgende måde:

3.2.
3.2.1.
3.2.2.

a. Schweizisk stigesystem
b. Alternativ kampform ved mindre end 8 deltagere/hold

3.2.3.
3.3.
3.3.1.
3.3.2.

3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.
3.4.
3.4.1

For at afvikle en række skal der være tilmeldt mindst 6 deltagere/hold. Doubler/tripler, der er sammensat af spillere fra flere foreninger kan kun kåres som Københavns mester i Firmaidræt, hvis alle spillere kommer fra en forening fra Firmaidræt StorKøbenhavn.
Øvrige stævner udskrives efter turneringsledelsens skøn. Turneringsledelsen fastsætter i indbydelse/program regler for stævnets afvikling.
Holdturneringens rækker
Rækken for 3-mandshold og rækken for 6-mandshold betragtes som 2 særskilte
turneringsrækker.
Holdturneringens rækker kan inddeles i puljer, der kan afvikles enten som enkelteller dobbeltturnering eller kombination heraf. Dette afgøres af turneringsledelsen
på grundlag af anmeldelsernes antal.
I rækken for 3-mandshold spilles der 3 matcher (1 single, 1 double og 1 triple) pr.
kamp, hvor hver spiller kun må deltage i 2 matcher.
I rækken for 6-mandshold spilles der 5 matcher (3 doubler og 2 tripler) pr. kamp,
hvor hver spiller kun må deltage i 2 matcher.
Turneringsledelsen er bemyndiget til at lade evt. efteranmeldte hold indtræde i rækkens laveste pulje(r).
Flere hold i samme turneringsrække
Hvis en turneringsrække afvikles i flere puljer, der er rangeret efter styrke, kan en
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3.4.2.

3.5.
3.5.1.

4.
4.1.
4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.
4.2.
4.2.1
5.
5.1.
5.1.1.

5.1.2.
5.2.
5.2.1

5.3.
5.3.1.

5.3.2.

forening højest være repræsenteret med to hold i rækkens øverste pulje.
Deltager en forening med mere end ét hold i samme turneringsrække, betragtes holdet med laveste nummerering som det højest rangerende hold, dvs. hold 1 er højere
rangeret end hold 2.
Op- og nedrykning
Ved turneringsplanlægningen fastsætter turneringsledelsen reglerne for op- og nedrykning mellem flere puljer i samme række.
Spillere
Generelt
En spiller må kun deltage i holdturneringen/stævner for én forening under Firmaidræt StorKøbenhavn, og skal være medlem af denne samt være deltagerberettiget i
henhold til vedtægter for Firmaidræt StorKøbenhavn. Spillere for gæsteforeninger
må også kun deltage i holdturneringen/stævner for én forening
Deltager en forening med flere hold i samme række, må en spiller kun deltage på ét
hold pr. række. Spilleren er bundet til det hold, som vedkommende først har spillet
for. Turneringsledelsen kan efter ansøgning fra foreningen i henhold til 9.1.1 dispensere fra 2. punktum. Ansøgning om dispensation skal være indsendt til turneringsledelsen senest en uge før og spilleren er ikke til disposition før svar fra turneringsledelsen foreligger.
Hvis en forening 2 spilledage har anvendt spillere ulovligt på samme hold, kan holdet udelukkes af turneringen.
Aldersgrænser
Deltagere i turneringer og stævner skal være fyldt 16 år på spilledagen.
Turnerings- og stævneafvikling
Generelt
I holdturneringen og de individuelle Københavnsmesterskaber i Firmaidræt spilles
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.
Ved øvrige turneringer og stævner fastsættes spillereglerne af turneringsledelsen, og
reglerne skal fremgå af indbydelse og program.
Flytning af kampe
Flytning af kampe i holdturneringen bør i videst muligt omfang undgås. Flytning af
kampdag eller spilletidspunkt kan kun foretages, hvis begge hold er enige herom og
har meddelt dette til turneringsledelsen inden kampens afvikling samt oplyst nyt
spillested og kampdato. Kampen kan altid afvikles før den fastsatte kampdato, og
den skal være afviklet senest på den af turneringsledelsen i turneringsplanen anførte
dato for sidste spilledag.
Ledelse af kampene
Kampe i holdturneringen afvikles uden dommer eller med neutral dommer. Hvis et
hold forlanger neutral dommer, må holdet selv betale de hermed forbundne udgifter.
Den normale fremgangsmåde er, at spillerne selv skal træffe de nødvendige afgørelser for at gennemføre spillet.
Kampe ved individuelle Københavnsmesterskaber i Firmaidræt/stævner afvikles
uden dommer, idet spillerne selv skal træffe de nødvendige afgørelser for at gennemføre spillet, men spillerne har ret til at få afgjort eventuelle tvivlsspørgsmål af
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5.4.
5.4.1.
5.4.2.
5.4.3.

5.4.4.
5.4.5.

5.4.6.

5.4.7.
5.5.
5.5.1.

en af turneringsledelsen udpeget uvildig person.
Kampenes begyndelse
Begge holds spillere skal være spilleklare til det fastsatte tidspunkt.
Matcherne bør så vidt muligt startes i den rækkefølge, som de er anført på holdkortet.
Mangler et hold i rækken for 3-mandshold ved kampens begyndelse en spiller, spiller de 2 andre spillere triplen med hver 2 kugler. Er den manglende spiller fortsat
ikke mødt, når triplen er færdigspillet, betragtes enten doublen eller singlen som
tabt uden kamp dvs. med cifrene 8 - 13.
Mangler et hold i rækken for 3-mandshold ved kampens begyndelse 2 spillere eller
alle 3 spillere betragtes holdet som udeblevet jævnfør § 5.8. og § 6.1.6.
Mangler et hold i rækken for 6-mandshold ved kampens begyndelse en spiller, spilles en af holdets tripler med kun 2 spillere, der hver har 2 kugler. Er den manglende
spiller fortsat ikke mødt, når triplen er færdigspillet, betragtes en af doublerne som
tabt uden kamp dvs. med cifrene 8 - 13.
Mangler et hold i rækken for 6-mandshold ved kampens begyndelse 2 spillere, spiller
holdet begge tripler med kun 2 spillere, der hver har 2 kugler. Er de(n) manglende
spiller fortsat ikke mødt, når triplerne er færdigspillet, betragtes en af doublerne som
tabt uden kamp dvs. med cifrene 8 - 13.
Mangler et hold i rækken for 6-mandshold ved kampens begyndelse 3 spillere eller
mere betragtes holdet som udeblevet jævnfør § 5.8. og § 6.1.7.
Indberetning af resultater
I holdturneringen er holdlederen for det i programmet i førstnævnte hold ansvarlig for,
a. at begge holdledere inden kampen udfylder holdkortet med for- og efternavn
på alle spillere,
b. at resultatet af de enkelte matcher og kampens slutresultat påføres holdkortet,
c. at begge holdledere efter kampen underskriver holdkortet og dermed bekræfter
kampens slutresultat.
d. at indberetteholdkampens resultat til Stævneplanner senest 24 timer efter
holdkampens afvikling samt opbevare holdkortet. Turneringsledelsen fastsætter regler for opbevaring af holdkort og indsendelse af disse til turneringsledelsen.

5.5.2.
5.5.3.
5.6.
5.6.1.

5.7.
5.7.1.

5.7.2.

Der kan idømmes en bøde på 100 kr., hvis reglerne jævnfør § 5.5.1. ikke overholdes.
Ved Københavnsmesterskaberne i Firmaidræt og stævner skal vinderen uopfordret
meddele turneringsledelsen resultatet af kampen umiddelbart efter dennes ophør.
Indberetninger
Hvis en holdkamp på grund af banens beskaffenhed aflyses eller ikke kan færdigspilles, skal holdlederen for det i programmet førstnævnte hold senest 2 dage efter det i
programmet fastsatte tidspunkt indberette aflysningen til turneringsledelsen. I forbindelse med kampens aflysning bør de to holdledere aftale et nyt spilletidspunkt, som
meddeles turneringsledelsen sammen med indberetning af aflysningen.
Afbud
Såfremt et hold ikke ser sig i stand til at stille op til en programsat holdkamp, skal afbud - for at kunne betragtes som rettidigt - meddeles såvel modstander som turneringsledelse senest kl. 10.00 på spilledagen. For sent afbud betragtes som udeblivelse.
Såfremt en spiller ved de individuelle Københavnsmesterskaber i Firmaidræt/stævner
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5.7.3.
5.8.
5.8.1.
5.8.2.

ikke ser sig i stand til at stille op, skal afbud - for at kunne betragtes som rettidigt meddeles turneringsledelsen senest kl. 10.00 på spilledagen Er spilledagen en lørdag
eller søndag, skal afbud meddeles senest fredag kl. 10.00.
Såfremt afbud jævnfør §§ 5.7.1.-5.7.2. ikke er meldt rettidigt, betragtes dette som udeblivelse jfr. § 5.8.
Udeblivelser
Et hold, der udebliver fra en turneringskamp, kan hverken vinde rækken/puljen, modtage præmie eller blive Københavnsmestrer i Firmaidræt.
Et hold bliver udelukket fra resten af holdturneringen jf. § 6.1.5, såfremt
a. holdet udebliver fra 2 spilledage.
b. holdet ikke stiller fuldtalligt op i 3 spilledage.
c. holdet melder afbud til mindst 20% af de programsatte kampe.

5.8.3.
5.8.4.
5.9.
5.9.1.

5.9.2.
5.9.3.
6.
6.1.
6.1.1.
6.1.2.
6.1.3.

6.1.4.

Et hold, der udebliver fra en turneringskamp, kan idømmes en bøde på 200 kr.
En spiller, der udebliver fra de individuelle Københavnsmesterskaber i Firmaidræt
eller et stævne, kan idømmes en bøde på 100 kr.
Udtrækning
Hvis en forening, der deltager med flere hold i turneringen, ser sig nødsaget til at
trække et hold af turneringen, skal foreningen trække det lavest rangerende hold i
rækken jævnfør § 3.4.2.
Udtrækning af et hold fritager ikke for de på udtrækningstidspunktet skyldige omkostninger og bøder. Der henvises i øvrigt til vedtægter for Firmaidræt StorKøbenhavn.
Udtrækning af et hold skal altid foretages skriftligt til turneringsledelsen.
Afgørelse af placering
Holdturnering
I rækken for 3-mandshold giver hver vundet match 1 matchpoint, således at en kamp
kan ende 3-0 eller 2-1.
I rækken for 6-mandshold giver hver vundet match 1 matchpoint, således at en kamp
kan ende 5-0, 4-1 eller 3-2.
Deltager en forening med 2 hold i samme række/pulje, spiller disse 2 hold mod hinanden i første turneringsrunde. Ved dobbeltturnering møder de 2 hold også hinanden i
første turneringsrunde i anden turneringshalvdel.
Vinder af en række/pulje er det hold, der opnår flest matchpoint. Hvis flere hold ved
turneringens afslutning står lige i matchpoint, afgøres deres indbyrdes placering af:
a.
b.
c.
d.
e.

Opnåede matchpoint i samtlige indbyrdes kampe.
Scoreforskellen i samtlige indbyrdes matcher.
Scoreforskellen i samtlige matcher.
Højeste egen score i samtlige matcher.
Såfremt, der ikke efter disse regler findes en vinder, spilles en ny kamp.

Ved afgørelse af indbyrdes placering jævnfør punkt A-D må ingen hold drage fordel
af at have meldt afbud til en kamp eller være udeblevet fra en ansat kamp. Hvis et
hold har meldt afbud til eller er udeblevet fra kamp(e) i turneringen, udelades dets
resultater overfor andre hold, såfremt det har betydning for andre holds indbyrdes
placering.
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6.1.5.

Såfremt et hold udelukkes eller trækkes ud af turneringen, medregnes ingen af dets
spillede kampe ved beregning af matchpoint og scoreforskel.

6.1.6.

Hvis et hold i rækken for 3-mandshold udebliver fra en kamp eller sender afbud,
vinder modstanderholdet 3-0 og med scoren 39-24.
Hvis et hold i rækken for 6-mandshold udebliver fra en kamp eller sender afbud,
vinder modstanderholdet 5-0 og med scoren 65-40.
Anvendelse af spiller(e) i modstrid med reglementet medfører tab af matcher(ne).

6.1.7.
6.1.8.
7.
7.1.
7.1.1.

7.3.
7.3.1.
7.3.2.

Protester
Protesttidspunkt
Protest vedrørende baneforhold eller arrangement skal meddeles modstanderholdets
holdleder inden kampens start.
Protest vedrørende matchens afvikling skal meddeles modspiller(ne) umiddelbart
efter episoden, der protesteres over.
Protester vedrørende spilleres lovlighed skal indgives umiddelbart efter, at holdet er
blevet bekendt med, at spiller(e) er anvendt ulovligt.
Indsendelse af protest
En protest efter 7.1.1. eller 7.1.2. kan kun behandles, hvis den er indgivet skriftligt
til turneringsledelsen senest 4 dage efter at kampen er spillet. Ved Københavnsmesterskaberne i Firmaidræt og stævner dog umiddelbart efter kampens afslutning.
En protest efter 7.1.3. kan kun behandles, hvis den er indgivet skriftligt til turneringsledelsen inden turneringens afslutning. Ved Københavnsmesterskaberne i Firmaidræt og stævner inden arrangementets afslutning.
Protester skal for at være gyldige være ledsaget af et depositum på 200 kr. Det deponerede beløb tilbagebetales, hvis protesten tages til følge.
Behandling og appelmuligheder
En protestafgørelse skal sendes skriftligt til de implicerede parter.
Om appelmuligheder henvises til vedtægter for Firmaidræt StorKøbenhavn.

8.
8.1.

Dispensationer
Der henvises til vedtægter for Firmaidræt StorKøbenhavn.

9.
9.1.
9.1.1.

Turneringsledelsen
Opbygning og kompetence
Petanquebestyrelsen for Firmaidræt StorKøbenhavn udgør turneringsledelsen. Turneringsledelsen afgør alle spørgsmål vedrørende turneringen og stævner. Turneringsledelsen har ret til at træffe de afgørelser, der i øvrigt er nødvendige for turneringens og stævners gennemførelse.
Sanktionsmuligheder
Overtrædelse af reglementet kan medføre:

7.1.2.
7.1.3.
7.2.
7.2.1.

7.2.2.

7.1.3.

9.2.
9.2.1.

a.
b.
c.
d.
e.

Irettesættelse.
Annullering af den spillede match/kamp og fastsættelse af en ny.
Tab af tidligere spillede matcher/kampe.
Bødestraf.
Karantæne som spiller og/eller leder.
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f. Tvungen nedrykning til lavere pulje.
10.
Videregående stævner
10.1.1. Tilmeldinger til Firmaidræt Open foregår direkte til Dansk Firmaidræts Forbund.
10.1.2. Deltagere til andre videregående arrangementer udpeges af petanquebestyrelsen for
Firmaidræt StorKøbenhavn.

Reglement vedtaget på afdelingens årsmøde i 2010
Ændringer af 4.1.1, 5.3.2, 5.3.3. (udgået), 5.7.2., 5.7.3 (udgået), 5.7.4 vedtaget på afdelingens årsmøde i 2010
Ændringer af 4.3, 4.3.1 (udgået), 5.1.1, 5.4.3, 5.4.5, 5.4.6, 5.5.1, 6.1.6 og 6.1.7 vedtaget på
afdelingens årsmøde i 2017
Ændringer af 3.1.1, 3.2.2, 5.1.1, 5.2.1, 5.7.4 flyttet uændret til 5.7.3, 10.1.1 vedtaget på afdelingens årsmøde i 2013
Ændringer af 3.4.1, 9.2.1 vedtaget på afdelingens årsmøde i 2014

_______________________
Udvalgsformand
Jes Pedersen

_______________________
Dirigent
Ib Højby Nielsen
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