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DGI  SYDVEST Turneringsreglement - 
Holdturnering 

29/1-2019 CJ (FR) 
 

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

 
2:  Holdleder, spillere og reserver tilmeldes via internetadressen http://foreningsportalen.dgi.dk.  Alle 

navne skal være tilføjet før kampstart. En reserve skal være tilføjet i Foreningsportalen, før 
vedkommende spiller første kamp på holdet. 

 
3: Den enkelte klub er ansvarlig for sammensætning af klubbens hold. 
    Det forventes, klubben tilmelder samme antal hold – og i samme rækker – som  foregående 

sæson i overensstemmelse med reglerne herunder. Hvis ikke dette kan lade sig gøre, sendes en 

mail til turneringslederen med begrundelse. 
     Holdene tilmeldes jf. deres placering i den foregående sæson.  
     Puljevindere rykker én række op. Sidst placerede hold rykker én række ned. Dog gælder 

følgende: 
a) C2 er for begyndere og C1 let øvede. Når man er rykket op fra C række til B række,                                                              

kan man således ikke rykke ned i C rækken igen.   
b) Ved tilrettelæggelsen af turneringsplanen, er turneringsudvalget bemyndiget til at rykke                  

tilmeldte hold op/ned, hvis det tjener turneringens bedste. Dette gøres på baggrund af sidste 
sæsons resultat/score i +/-.  

c) Puljerne på 6 hold fyldes fra M1. 
 
4:  Holdet, der er nævnt først, har hjemmebane og skal sørge for de nødvendige baner. 
 
5: Hvert deltagende hold består af 4 spillere, dvs. at hvert makkerpar på hver kampdato skal spille 2 

kampe mod skiftende modstandere. Det er ikke tilladt at udskifte spillere på holdene når 
spillerunden er påbegyndt. 

     Efter turneringens 10. spillerunde tjekkes alle kampe i turneringen for spillernavne. Hver kamp 
skal have registreret 4 spillere fra hver klub. Hvis ikke dette er tilfældet, mister hjemmeholdet 
både vundne kampe og point i den pågældende spillerunde. – Medmindre det er udeholdet, der 
ikke har registreret alle navne på spillerne på  http://foreningsportalen.dgi.dk, så hjemmeholdet 
ikke har haft mulighed for at indberette kampen. Hvis udeholdet ikke har registreret alle spillere, 
mister udeholdet både vundne kampe og point i den pågældende spillerunde. 

 
6: Kampene skal så vidt muligt afvikles på de nævnte datoer. Holdene kan dog aftale andre 

kampdatoer. Alle kampændringer skal foretages på internetadressen 
http://foreningsportalen.dgi.dk. 

    Alle kampe starter kl. 18:30, hvis ikke andet er aftalt klubberne indbyrdes. 
    Ingen kampe må spilles senere end onsdag i den af turneringsudvalget fastsatte 10. spillerunde. 

Kampe der ikke er afviklet senest denne dag og indberettet samme aften senest kl. 23:59, 
medfører tabt kamp for begge hold, ligesom holdene ikke tildeles point. Udeholdet kan dog 
fritages derfor, hvis der kan fremvises holdkort for spillede kampe indenfor tid. 

 
7:  Som reserve kan en spiller fra et lavere rangerende hold benyttes. Reserver skal tilmeldes efter 

helt samme kriterier som andre spillere. Reserver må afløse på parallelle hold (2 hold, der spiller 
i samme række). Ingen må dog ikke spille flere kampe på parallelle hold i samme spillerunde 
(uge). 

  

http://www.krocket.dk/
http://foreningsportalen.dgi.dk/


 

Side 2 

 
 

8:  Udeblivelse fra kampen uden forudgående aftale medfører at kampen tabes med 80 - 0. 

 
9: 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. 
e. 4 omkampe på neutral bane efter samme regler som anført under c og d. 
f.  Alle får 5 slag mod midterbue, afstand 5 m. Holdet med flest kugler gennem buen vinder. 
g. Alle får et slag mod midterbue, afstand 5 m. Holdet med flest kugler gennem buen vinder. 

Pkt. g gentages indtil der er fundet en vinder. 
 
10: Holdkort findes på og kan udskrives fra internetadressen www.krocket.dk. Se under pkt. 

Holdturnering. Point fra hver kamp påføres holdkortet. Holdkortet fremskaffes af hjemmeholdet 
og skal udfyldes i 2 eksemplar med holdledernes underskrift. 

     Både hjemme- og udeholdet skal opbevare holdkortet indtil holdfinalestævnet er afviklet. Dette 
for at turneringsudvalget kan indkalde holdkort i situationer, hvor der opstår uenighed om 
resultatet (nedlægges protest). Hold, der ikke kan fremlægge den originale holdkort for 
turneringsudvalget i forbindelse med behandling af en nedlagt protest, dømmes automatisk som 
taber af protestsagen.  

 
11: Kampresultat og spillernavne skal indtastes via internetadressen http://mobilresultater.dgi.dk 

(husk kamp nr.) senest 2 dage efter kampen er afviklet. 
     Det er hjemmeholdet, der har ansvaret for at resultatet bliver indtastet. 
 
12: Angående krocket banens beliggenhed, kontaktes holdlederen. 

13: Spørgsmål angående fortolkning af regler m.v. bedes rettet til turneringslederen (navnet fremgår 
af krockets hjemmeside www.krocket.dk). Der kan dømmes omkamp, hvis klager findes 
berettiget. Klager/protester, som ønskes behandlet, skal sendes til turneringslederen senest 2 
dage efter kampens afvikling. 

14: Det er ikke tilladt at spille turneringskampe i holdturneringen for flere klubber i samme sæson. 

15: Dispensation kan gives til spillere med fysisk handicap og udstedes af formanden for DGI 
Sydvests krocketudvalg. Spilleren skal medbringe dispensationen til turneringskampe. 
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. 
 

Christian Jacobsen 
 


