DGI SYDVEST PETANQUE
DOUBLE-TURNERING 2020
DGI Sydvest invitere til double-turnering i 2020, hvilket også er kvalifikation til Landsmesterskab for double.
Der spilles i 4 forskellige rækker, Mester, A, B og C, med fri tilmelding i B- og C-rækken. Der
spilles en gennemgående turnering med inddeling i 2 puljer pr. række, hvor man spiller alle
mod alle 2 gange i puljen.
Turneringen 2020 starter torsdag d. 16. april kl. 18.30. Herefter torsdage i lige uger. Finalestævnet afvikles lørdag d. 19. september kl. 10.00 i Agerbæk.
Nummer 1 & 2 i hver pulje deltager i finalestævnet.
Nummer 1 & 2 ved finalestævnet i mesterrækken kvalificerer sig til landsmesterskabet 2021.
Alle kampe skal være afviklet senest den 8. september 2020.
Der tilmeldes 2 spillere pr hold, det er tilladt at bruge 1 reserve, der ikke deltager i doubleturneringen. I Mester- og A-rækken er det max tilladt at bruge 2 forskellige reservere pr sæson. Ved brug af reserve, især i B- og C-rækken, appellerer vi til at man finder en spiller på
samme niveau.
Man må tilmelde 3 personer på et double-hold. Den 3. person skal tilmeldes via turnerings-udvalget. 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.
Deltagerbetaling: 150,- kr. pr. double. Faktura sendes til klubben fra DGI.
Tilmelding kan ske fra 4. marts til 29. marts på Foreningsportalen.
Tilmeldingsfristen skal overholdes. Tilmelding herefter er kun mulig i det omfang, der er ledige
pladser i en passende pulje. Ved turneringsstart foretager udvalget inddelingen ved lodtrækning. Udvalget henstiller ved tilmelding til fairplay og man tilmelder sig i de rækker man er
kvalificeret. Udvalget forbeholder sig retten til at flytte hold.
Al information sendes ud via DGI-Stap pr SMS eller MAIL.
Derfor er det meget vigtigt, at alle tilmeldes med egne mobilnumre og e-mailadresser.
Er der spørgsmål vedrørende turneringen eller har man brug for hjælp til tilmelding kontakt
turnerings-udvalget.
Turnerings-udvalget:
Thomas Andersen tlf. 3070 1319, mail: tine-thomas@privat.dk
Dorte Termansen tlf. 2360 5074, mail: dat@bbsyd.dk
Hanne Grauballe tlf. 4035 4251, mail: hjgrauballe@gmail.com

Ønsker man IKKE at modtage mail vedr. turneringen skal man give besked til tinethomas@privat.dk
Udvalget sender IKKE noget ud med alm. post.

