4-MANDS HOLD 2018
INDBYDELSE TIL LANDSDELSTURNERING I PETANQUE
Kvalifikation til Landsmesterskaber (LM) i petanque for 4-mands hold.
Vi fortsætter med vores turnering for 4-mandshold i DGI-sydvest. Holdet må bestå af op til 6 spillere. Ved
evt. deltagelse til LM er det 5 spillere. Det er vigtigt, at alle spillernavne så vidt muligt oplyses ved tilmelding. Som minimum skal 4 navne være tilmeldt og mindst to af disse skal spille i hver runde en turneringsaften.
Der er 4 deltagere fra hvert hold i kamp i hver runde. En spilleaften består af 3 runder og det er tilladt at
skiftes til at spille en runde. Der må max. bruges 2 reserver en spilleaften. Disse må ikke spille på andre hold
i denne turnering. Ved brug af reserver i B-rækken bør man finde spillere på B- eller C-niveau.
Når de 4 spillere er valgt, trækkes der lod om, hvem der skal spille sammen i den kommende runde.
I løbet af en aften spilles der både single, double og triple. Der er ingen, der kommer til at spille mere end 1
single pr. aften.
Point fordeling: vunden kamp 2 point, uafgjort 1 point til hvert hold og tabt kamp 0 point. Vinderen af puljen er den med: 1. flest point, 2. antal sejre, 3. +/-score og sidst er det indbyrdes kampe.
I år spiller vi i mester-, A- og B-række. Der er fri tilmelding til A- og B-rækken.
Vinderholdet fra finalestævnet i mesterrækken kvalificerer sig til DGI’s landsmesterskaber d. 6. og 7. oktober 2018.
Vores turnering spilles på hver anden tirsdag i ulige uger med spillestart kl. 18.30.
Turneringsstart er d. 24. april og vi slutter med finalestævne søndag d. 8. juli kl. 10 i Næsbjerg.
Her deltager nr. 1 og nr. 2 i hver pulje.
Vinderholdet i hver række får en vandrepokal til holdet samt en lille gave til hver spiller.
Deltagerbetaling: 300,- kr. pr. hold. Girokort sendes til klubben fra DGI.
Tilmelding skal ske senest d. 2. april på Foreningsportalen via klubbens formand.
Holdene skal meldes ind i den række, hvor de mener, de skal spille. Der kan blive tale om at flytte hold af
hensyn til puljestørrelse og hvis vi kan se, at holdet er placeret i den forkerte række.
Det er meget vigtigt, at vi får relevante oplysninger på spillerne og deres egne mobilnumre og
e-mailadresser, da vi sender beskeder til alle via DGI-Stap. Får I en sms med en masse stjerner på, skal I
læse hele beskeden, for at se vores besked.
Tilmeldingsfristen skal overholdes, så vi kan nå at lave lodtrækning. Tilmelding efter denne dato er kun mulig i det omfang der er ledige pladser i en passende pulje.
Udvalget besvarer gerne efter bedste evne spørgsmål vedrørende turneringen.

På petanqueudvalgets vegne

Thomas Andersen 30701319 / Tine-thomas@privat.dk

Ønsker man ikke at modtage mails vedr. turneringen skal man kontakte:

ullagorm@post.tele.dk.

Man skal så selv aftale med en anden spiller, at denne giver oplysninger videre, da udvalget IKKE sender
noget ud med alm. post.
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