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Petanque-reglerne er blevet opdateret med temmelig mange rettelser og stramninger.   

Her bringer vi en oversigt over de vigtigste ændringer, der er i forhold til den gamle udgave fra 

2013: 

Tilladte grise: 

Stadig af træ eller syntetisk materiale og her med fabrikationsmærke. Diameteren er stadig 30 

mm, men nu er der kommet vægtgrænse: mellem 10 og 18 gram (magnetiske grise er stadig 

ikke tilladt i turneringer). 

Baner: 

Internationalt er det kun bagsnore og ydersnore, der er dødlinjer. Men de fleste steder i DK 

spiller vi med, at alle snore er dødlinjer. Hvis to baner støder op til hinanden i enderne, er 

grænsesnoren en dødlinje. 

Ved spil på tid er alle snore dødlinjer.  

Cirkler/ringe: 

Foldecirkler er tilladt i godkendt Obut-fabrikat. 

Spillerne skal bruge de ringe, der bestemmes af spilleledelsen. 

Hvis det ene hold medbringer fast eller foldelig ring, skal modstanderne acceptere det. Hvis 

begge hold medbringer ring, er det det hold, der vinder udlægget, som vælger ringen. 

Ringen skal tegnes eller placeres mindst 1 meter fra forhindringer og mindst to meter fra 

andre ringe. 

Ringen skal markeres inden grisen kastes. 

Det hold, der har vundet omgangen har kun et forsøg til at kaste en lovlig gris. Lykkes det ikke 

skal modstanderne placere grisen lovligt (der er ikke længere tre forsøg). 

Reglerne om føddernes placering inden for ringen og fast i jorden til kuglen er landet gælder 

stadig, men overtrædelser straffes iflg. reglerne. 

Hvis en spiller samler ringen op, mens der stadig er kugler i spil, lægges ringen tilbage, men 

kun modstanderne må spille deres kugler.  

Grisekast: 

Grisen skal være 1 meter fra forhindringer og ydergrænser. Ved spil på tid kun 50 cm 

undtagen til baneenderne, hvor det stadig er 1 meter.  

Det er stadig sådan, at ringen til næste runde skal tegnes eller placeres der, hvor grisen endte 

i sidste omgang. Kun hvis der ikke er mulighed for at kaste grisen ud til max-længde, må 

ringen trækkes tilbage i lige linje, indtil det er muligt.  

Det hold, der har vundet grisen, har 1 minut til grisekastet, men det andet hold, som evt. skal 

placere den, skal gøre det straks. 

Hvis grisen stoppes af en medspiller, skal en modspiller placere den i en gyldig position. 

Modstanderholdet har efter udkast af gris og kast af første kugle stadig ret til at betvivle 

grisens position. 

Begge hold skal være enige inden modstanderne placerer grisen på ny. 

Fjernelse af forhindringer: 

Der er forbudt at jævne underlaget foran en kugle, der skal skydes.  Overtrædelse medfører 

straf jf.§ 35. 

Måling: 

Mens dommeren måler, skal spillerne vente mindst 2 meter fra grisen. 

Fjernede kugler: 

Når en omgang er slut, er kugler, som er samlet op før, der er enighed om pointgivningen, 

døde.  

Hvis en spiller samler sine spillede kugler op mens medspillerne endnu har kugler på hånden, 

har disse ikke lov til at spille dem. 

§35 straffe 

1. advarsel: markeres officielt af dommeren, som viser den pågældende spiller det gule kort. 



Dog vil gult kort for overskridelse af 1 minuts reglen gælde alle spillere på holdet. 

Hvis én af spillerne i forvejen har fået gult kort, bliver de straffet med fratagelse af den sidst 

spillede kugle eller den efterfølgende. 

2. Diskvalificering af den sidst spillede eller den efterfølgende kugle giver orange kort til den 

pågældende spiller. 

3. Diskvalifikation af spilleren for resten af kampen – betyder rødt kort.  

4. Diskvalifikation af det ansvarlige hold. 

5. Diskvalifikation af begge hold i tilfælde af medskyldighed.  

Spilleradfærd: 

Spillerne skal være korrekt påklædt - specielt er det forbudt at spille uden top og af 

sikkerhedshensyn, skal spillerne bruge sko, som er helt lukkede og beskytter både hæle og 

tæer.  

Det er forbudt af ryge under spillet – også elektroniske cigaretter. Det er også forbudt at bruge 

mobiltelefon under spillet. Spillere, som overtræder disse regler udelukkes fra turneringen hvis 

de gentager overtrædelsen efter, at dommeren har givet en advarsel. 


