
DGI Krocket - Idrætsledelsen

Ved deltagelse i Krocket turneringer.

Enkelmand Point Bemærkninger

M1 8 Ved deltagelse i enkelmandsturnering, 

M2 7 tilmeldes i rækken point tillader

A1 6 Vindes puljen tillægges et kvalifikations point.

A2 5 Tabes puljen fratrækkes et point, medmindre

B1 4 resultat i par/hold turneringen fastholder point.

B2 3 Deltages der over niveau, fratrækkes ikke point

C1 2 ved tab af puljen

C2 1

Parturnering Bemærkninger

Ved deltagelse i parturneringen, tilmeldes i rækken

Max point for parret Point point tillader eller bedre.

M1 15-16 Vindes puljen tillægges en kvalifikationspoint.

M2 13-14 Tabes puljen fratrækkes et point, medmindre 

A1 11-12 resultat i enkelmand/hold turnering fastholdes point.

A2 9-10 Deltages der over niveau, fratrækkes der ikke point

B1 7-8 ved tab af puljen. De to højst rangerende danner

B2 5-6 grundlag for tilmeldingen.

C1 3-4 Der kan højst tilmeldes en række lavere end højst 

C2 2 rangerende spiller.

Holdturnering Bemærkninger

Her må tilmeldes efter følgende nøgle Ved deltagelse i holdturnering tilmeldes i rækken

Max point for holdet. Point point tillader eller bedre.

M1 29-32 Vindes puljen tillægges et kvalifikationspoint.

M2 25-28 Tabes puljen fratrækkes et point, medmindre

A1 21-24 resultat i par/enkelmands turneringen fastholder

A2 17-20 point. Deltages der over niveau, fratrækkes ikke

B1 13-16 et point ved tab af puljen. De 4 højst rangerende 

B2 9-12 danner grundlag for tilmeldingen.

C1 5-8 Der kan højst tilmeldes en række lavere end højst

C2 4 rangerende spiller.

Personlig seedning: 

Dette reguleres efter sæsonen. Hvor bedste 

turneringsresultat danner grundlag. 

 

Her må tilmeldes efter følgende nøgle



DGI Krocket: Idrætsledelsen
Fortolkning af op- og nedrykning.

Hold 1: Spiller i 2. division for hold i indeværende sæson. Vinder

point Vinder rækken Taber rækken Par

Søren 8 8 7 8

Karen 7 8 6 7

Jens 6 7 6

Anna 5 6 5

Point for holdet 26 29 24 15

Vinder man rækken skal Karen, Jens og Anna rykke en række op

Samme hold skal i kommede sæson spille i 1. division

Søren kan ikke rykke op, har højeste seedning.

Taber man rækken skal Søren og Karen rykke en række ned.

Søren og Karen spiller på eller over niveau.

Jens og Anne skal ikke rykke ned, er spillere fra lavere niveau.

Holdet skal i kommede sæson spille i 3. division

Vinder Søren og Karen parturneringen beholder de deres seedning,

selvom man taber holdturneringen.

Karen beholder sin seedning - vundet par og tabt i holdturnering

Søren beholder sin seedning - vundet par og tabt i holdturnering

Jens og Anna har ikke deltaget i parturnering

Samme forståelse, såfremt man deltager i enkelmand.

Sådan forstås alle sammensætninger af hold, par og enkelmand.

HP



Personlig seedning - fortolkning

Hold 1:  point d.d. Vinder rækken Taber rækken

Søren 8 8 7

Karen 7 8 6

Jens 6 7 6

Anna 5 6 5

26 29 24

Hold 1 skal spille i 2. Division i indeværende år.

Vindes rækken skal man spille i 1. divison i kommende sæson.

Tabes rækken skal man spille i 3. Division i kommende sæson.


