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

2: Den enkelte klub er ansvarlig for sammensætning af klubbens par, samt at de tilmeldes på rette 
niveau. Det er tilladt at sammensætte et par med spillere fra to forskellige klubber.

3: Parrene tilmeldes jf. deres placering i den foregående sæsons parturnering. 
Tilmeldingen foregår via internetadressen http://foreningsportalen.dgi.dk.
Er parret kvalificeret til op- eller nedrykning, gælder reglerne for dette.
Har man ikke deltaget i parturnering 1 år eller mere, tilmelder man sig i samme (eller højere) 
række man spillede i sidste gang.  
Der tages udgangspunkt i holdturneringen, hvis denne rangering er højere. 
Forstået som: Tilmelding skal altid ske i den højest rangerede række man spiller i, eller har spillet
i.
C2 er for begyndere og C1 for let øvede. Når man er rykket op fra C række til B række, kan man 
således ikke rykke ned i en C række igen.  
Har parret ikke tidligere deltaget i parturneringen, tilmeldes  parret jf deres niveau i holdturnering.
Det er dog tilladt at tilmelde én række lavere end den bedst placerede spillers niveau, hvis der er 
to eller flere rækkers forskel på de to spillere.
Dispensation kan gives til spillere, med handicap, det udstedes af formanden for DGI Sydvest 
krocketudvalg. Spilleren skal medbringe dispensationen til turneringskampe. Dispensation 
udstedes for et år af gangen og skal fornyes forud for turneringsstart.

4:  Nr. 1 i alle rækker ved Landsdelstævnet rykker minimum én række op. Ved finale kampe er det 
kun vinderen der rykker op. Sidst placerede par i Landsdelstævnets forskellige puljer, undtagen 
B2, rykker én række ned. Ved flere puljer i samme række, er det kun parret med laveste score 
der må rykke ned. Ved tilrettelæggelsen af turneringsplanen, er turneringsudvalget bemyndiget til
at rykke tilmeldte par op/ned, hvis det tjener turneringens bedste.

5: Det kan forekomme der skal spilles indledende kampe, hvis der er mange par i puljerne.

6: Hvert deltagende par består af 2 spillere. Der kan ikke udskiftes spillere, mellem de enkelte 
kampe i et stævne. Undtagelsesvis ved sygdom, og det skal godkendes ved turneringslederen

7: Det er tilladt at udskifte spillere i parret mellem Landsdelsstævnet og Danmarksmesterskaberne. 
Turneringslederen for landsdelsstævnet skal informeres, og godkende udskiftningen.  

8: Spørgsmål angående fortolkning af regler m.v. under stævnerne, rettes til den/de på
stævnedagen udpegede dommere.
Alle henvendelser vedr. turneringsreglementet rettes til turneringslederen. Navnet fremgår af
internetadressen www.krocket.dk.

N.B.: Deltagergebyret opkræves af DGI Vestjylland landsdelskontor hos de enkelte klubber efter
stævneafviklingen.
Består parret af spillere fra to forskellige klubber, opkræves beløbet ved den førstnævnte spillers
klub.
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