Reglementer for DM for krocket
DM for hold:
1. Der spilles efter DGI´s gældende krocketregler, som kan ses under spilleregler på
www.dgi.dk/krocket.
2. Holdsammensætningen kan ikke ændres efter første kamp, medmindre ’en af spillerne har en dispensation til udskiftning mellem 2 kampe, eller der opstår sygdom under spillet.
Der må benyttes reserver, hvis turnerings-/stævneledelsen har godkendt det – dog må reserver ikke
være højere rangerende spillere og skal have spillet i klubben før landsdelsturneringens start samme
år.
3. Spilleren selv, klubben og landsdelsudvalgene er ansvarlige for, at ovenstående overholdes.
Idrætsledelsen/turneringslederen har ret til at diskvalificere et hold, hvis ovenstående ikke overholdes.
4. En dispensation udstedes af landsdelsformanden og kan gives til spillere med fysiske eller mentale
udfordringer. (Dispensation kan gives til 2 ting: at spille med 2 hænder eller at have lov til at blive
skiftet ud med en navngiven spiller, på samme eller fra lavere niveau, mellem 2 kampe).
Har en spiller en dispensation, skal denne medbringes til det specifikke DM.
5. 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.
6. Det er den personlige seedning og hold-sammensætningen, der danner grundlag for, hvilken række
holdet kan deltage i.
Har en spiller/spillerne spillet sig op i en højere rangerende række, kan man ikke længere spille i en
lavere rangerende række i en anden klub/landsdel. Det vil sige, der altid spilles i samme række uanset hvilken klub/landsdel, der repræsenteres.
7. Fra januar 2022, kan man som spiller kun deltage i henholdsvis enkeltmands-, par og holdturnering
for én klub. Det betyder i praksis, at man kan spille enkeltmand for én klub, par for en anden klub og
hold for en tredje klub. Det er dog IKKE længere tilladt at deltage i samme turnering (ej heller på
tværs af landsdele) for flere forskellige klubber.
8. Er et hold forhindret i at fuldføre et DM, bliver alle de opnåede resultater slettet.
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DM for par
1. Der spilles efter DGI's gældende krocketregler, som kan ses under spilleregler på
www.dgi.dk/krocket.
2. Parsammensætningen kan ikke ændres efter første kamp, medmindre ’en af spillerne har en dispensation til udskiftning mellem 2 kampe, eller der opstår sygdom under spillet.
Der må benyttes reserve, hvis turnerings-/stævneledelsen har godkendt det – dog må reserver ikke
være højere rangerende spillere og skal have spillet i klubben før landsdelsturneringens start samme
år.
3. Spilleren selv, klubben og landsdelsudvalgene er ansvarlige for, at ovenstående overholdes.
Idrætsledelsen/turneringslederen har ret til at diskvalificere et par, hvis ovenstående ikke overholdes.
4. En dispensation udstedes af landsdelsformanden og kan gives til spillere med fysiske eller mentale
udfordringer. (Dispensation kan gives til 2 ting: at spille med 2 hænder eller at have lov til at blive
skiftet ud med en navngiven spiller, på samme eller fra lavere niveau, mellem 2 kampe.)
Har en spiller en dispensation, skal denne medbringes til det specifikke DM.
5. Et par kan ikke deltage i DM to år i træk i samme række. Hvis parret er med som nr. to fra landsdelsturneringen, må parret godt deltage i DM to år i træk i samme række, såfremt spillerne IKKE vinder
DM. Dette gælder ikke i M1.
6. Det er den personlige seedning og par-sammensætningen, der danner grundlag for, hvilken række
parret kan deltage i.
Har en spiller/spillerne spillet sig op i en højere rangerende række, kan man ikke længere spille i en
lavere rangerende række i en anden klub/landsdel. Det vil sige, der altid spilles i samme række uanset hvilken klub/landsdel, der repræsenteres.
7. Fra januar 2022, kan man som spiller kun deltage i henholdsvis enkeltmands-, par og holdturnering
for én klub. Det betyder i praksis, at man kan spille enkeltmand for én klub, par for en anden klub og
hold for en tredje klub. Det er dog IKKE længere tilladt at deltage i samme turnering (ej heller på
tværs af landsdele) for flere forskellige klubber.
8. Er et par forhindret i at fuldføre et DM, bliver alle de opnåede resultater slettet.

Side 2

DM for enkeltmand
1. Der spilles efter DGI's gældende krocketregler, som kan ses under spilleregler på
www.dgi.dk/krocket.
2. Spilleren selv, klubben og landsdelsudvalgene er ansvarlige for, at ovenstående overholdes.
Idrætsledelsen/turneringslederen har ret til at diskvalificere en spiller, hvis ovenstående ikke overholdes.
3. En dispensation udstedes af landsdelsformanden og kan gives til at spille med 2 hænder.
Har en spiller en dispensation, skal denne medbringes til det specifikke DM.
4. En spiller, der vinder en landsdelsturnering, kan ikke deltage i DM to år i træk i samme række. En
spiller, der er nr. to i landsdelsturneringen, må godt deltage i DM to år i træk i samme række, såfremt spilleren IKKE vinder DM. Dette gælder ikke i M1.
5. Det er den personlige seedning, der danner grundlag for, hvilken række spilleren kan deltage i.
Har en spiller/spillerne spillet sig op i en højere rangerende række, kan man ikke længere spille i en
lavere rangerende række i en anden klub/landsdel. Det vil sige, der altid spilles i samme række uanset hvilken klub/landsdel, der repræsenteres.
6. Fra januar 2022, kan man som spiller kun deltage i henholdsvis enkeltmands-, par og holdturnering
for én klub. Det betyder i praksis, at man kan spille enkeltmand for én klub, par for en anden klub og
hold for en tredje klub. Det er dog IKKE længere tilladt at deltage i samme turnering (ej heller på
tværs af landsdele) for flere forskellige klubber.
7. Er en spiller forhindret i at fuldføre et DM, bliver alle de opnåede resultater slettet.
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