Double 2018
INDBYDELSE TIL LANDSDELSTURNERING I PETANQUE 2018
Kvalifikation til Landsmesterskaber (LM) i petanque for Double
Doubleturneringen 2018 starter torsdag d. 19. april kl. 18.30
Hver anden torsdag i lige uger er fast spilleaften.
Starttidspunktet skal overholdes, medmindre andet er aftalt i puljen med puljelederen.
Dette skyldes, at det ellers kan være svært at sørge for, at alle doubler får
et rimeligt antal kampe pr. aften. Så vidt muligt får hver double 2 kampe hver aften.
Holdene bliver delt ind i 4 forskellige rækker, A, B, C og Mesterrække.
Man må tilmelde 3 personer på et double hold. Den 3. person skal tilmeldes via turneringsudvalget. Tilmeldes der 3 personer på et hold, må der ikke gøres brug af reserver, ligesom der hver spilleaften kun
må
spille 2 personer fra holdet. Der vil kun være 2 præmier pr vinderhold.
Tilmeldes der 2 spillere på holdet, er det tilladt at bruge 1 reserve, der ikke deltager i double turneringen.
Ved brug af reserver, især i B-rækken og C-rækken, bør man finde en spiller på henholdsvis B- og C-niveau.
Der spilles en gennemgående turnering med inddeling i 2 puljer pr række,
hvor alle spiller alle mod alle 2 gange i puljen. Ved turneringsstart foretager udvalget inddelingen ved
lodtrækning. Hold fra samme klub fordeles nogenlunde jævnt i puljerne i rækken. Eventuelle kampe mellem to doubler fra samme klub bør spilles tidligt i hver spillerunde og skal være afviklet inden tredjesidste
kamp. Hvis dette ikke sker, vil ingen af holdene få point.
Når turneringen er færdigspillet, vil der være et finalestævne. Nummer 1 og 2 i hver
pulje deltager i finalestævnet.
Vinderen og nr 2 ved finalestævnet I mesterrækken kvalificerer sig til landsmesterskabet 2019.
Vi skal gøre opmærksom på, at der ved afbud skal gives besked tydeligt til
puljelederen så tidligt som muligt. Hvis dette ikke overholdes kan doublen
ikke deltage i finalestævnet uanset slutresultat.
I tilfælde af at et hold melder afbud til de sidste kampe, har det tabt hver kamp 713. Alle kampe skal være afviklet senest d. 6. september 2018.
Finalestævnet afvikles søndag d. 09. september kl. 10.00, hvor der
spilles alle mod alle i hver række. Der er præmier til vinderne i alle rækker. Der vil være kaffe og kage til
både spillere og tilskuere ved præmieoverrækkelsen, men frokosten skal man selv sørge for.
Deltagerbetaling: 150,- kr. pr. double. Girokort sendes til klubben fra DGI.
Tilmelding kan ske fra 12. marts til 2. april på Foreningsportalen som tidligere.
Doublerne 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 doublen
er placeret i en forkerte række.
Det er vigtigt, at alle spillere tilmeldes med deres egne mobilnumre og e-mailadresser, da vi sender beskeder til alle via DGI-Stap. Modtager I en sms med en
masse stjerner i, 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
Søren Andersen 21750743 / Gammelby@profibermail.dk

Ønsker man ikke at modtage mail vedr. turneringen skal man give besked til 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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