INVITATION TIL

Vinderne 2019

LANDSMESTERSKAB
for single, double og triple
den 5. - 6. september 2020

STOKKEMARKE
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DGI petanque, DGI Storstrømmen og Stokkemarke Petanque klub inviterer hermed til
landsmesterskaber i Single, Double og Triple
Tjennemarkevej 14A, 4952 Stokkemarke
Da Corona situationen har vanskeliggjort afholdelse af kvalifikations stævner og
turneringer, har idrætsledelsen besluttet, at de landsdele der ikke har haft mulighed
for at afholde disse arrangementer, selv beslutter hvem der skal repræsentere deres
landsdel ved LM for single, double og triple.
De landsdele der allerede har afholdt, eller når at afholde kvalificerende
arrangementer skal sende de kvalificerede hold/spillere.

PROGRAM
Fredag den 4. september 2020
Kl. 18.00-21.00
Indskrivning og indkvartering
Kl. 18.00-19.00
Aftensmad (kun forudbestilt) 70 kr.
Der vil enten være tale om en lækker petanquegryde med diverse
tilbehør eller hvis vejret tillader det en udendørs grillbuffet
Socialt samvær
Vinspil
Lørdag den 5. september 2020
Kl. 07.30-08.45
Morgenmad (kun forudbestilt) 50 kr.
Kl. 08.00-08.45
Ankomst og Indskrivning
Kl. 09.00-09.30
Fælles åbning og velkomst på spillepladsen
Kl. 09.30-13.00
Turnering
Kl. 12.30-14.00
Frokost
Kl. 14.00-17.00
Turnering (fortsættes)
Kl. 18.30-24.00
Middag og socialt samvær
Stokkemarke Hallen
Søndag den 6. september 2020
Kl. 07.30-08.45
Morgenmad
Kl. 09.00-12.30
Turnering (fortsættes)
Kl. 12.30-14.00
Frokost
Kl. 14.00
Præmieoverrækkelse og afslutning
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PRAKTISKE OPLYSNINGER
PRIS
Kr. 695,00 (evt. gæster betaler fuld pris).
(Deltagelse kun i fællesspisning lørdag aften, 200 kr.)
Prisen inkluderer deltagelse i turneringen, frokost lørdag, middag lørdag aften,
morgenmad søndag og frokost søndag.
Aftensmad fredag (70 kr.) og morgenmad lørdag (50 kr.), bestilles og betales til
afholdende klub ved
Hans Fynbo Hansen, mail: hfh@privat.dk – betaling kan ske mobilpay 42719399

Måltider og samvær
Alle måltider indtages i Stokkemarke Hallen
Menu:
Lørdag frokost:

Frokostbuffet m. pålæg og lune retter

Lørdag aften:

Lækker Buffet med årstidens friske varer, samt hjemmelavet is

Søndag morgen:

Morgenbuffet m. friske rundstykker, pålæg og meget andet

Søndag Frokost:

Frokostbuffet m. pålæg og lune retter

Spillested

Stokkemarke Petanque Klub, Tjennemarkevej 14A, 4952 Stokkemarke
(banerne ligger bag hallen)
Overnatning (Gratis)
I Stokkemarke Kulturhus (sovesal) ca. 300 m fra banerne
Egen campingvogn/telt på spillepladsen (Strøm kr. 100,00 pr. vogn)
Kommer du med egen campingvogn bestilles plads på mail hfh@privat.dk senest
den 31. August
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Egen indkvartering
Nakskov Vandrehjem
Maribo Søcamping
Hestehoved Camping
Alle 3 beliggende mellem 12 og 16 km fra spilleplads
Hotel Lolland (Bed & Breakfast)
Besøg evt. visitlolland

Tilmelding og betaling

Foregår online på www.dgi.dk/202010734101 senest den 23. august 2020.
Afbud
Afbud efter den 23. august 2020 medfører fuld deltagerbetaling.

Stævnet afvikles således
Hver landsdelsforening sender nr. 1 og 2 fra landsdelsmesterskaberne eller
tilsvarende kvalifikationsstævne i henholdsvis single, double og triple.
I alt kan deltager 32 hold fra hver disciplin eller i alt 96 hold.
Det svarer til, at 192 spillere vil kunne deltage i stævnet. Der er behov for 48 baner.
Stævnet gennemføres i en weekend, hvor der spilles 8 runder i hver disciplin. Lørdag
spilles 5 og søndag 3 runder.
Der spilles efter ”det schweiziske stigesystem”, hvor der er matematisk garanti for, at
de ”rigtige” hold kommer til at møde hinanden (f.eks. vindere mod vindere med
baggrund i de opnåede resultater), således at rækkefølgen med baggrund i vundne
kampe, vil være korrekt.
Det betyder, at der i første runde er lodtrækning, og derefter sammensættes
kampene løbende efter opnåede resultater i de foregående runder. Det betyder også,
at stævneledelsen forbeholder sig retten til af afbryde kampe, der er uforholdsmæssig
længe om at blive afviklet.
Det hold, der har flest vundne kampe i hver disciplin, er landsmester og får
guldmedaljer, nummer 2 får sølvmedaljer og nummer 3 får bronzemedaljer.
Der spilles efter DGIs regler.
Ret til ændringer forbeholdes.
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Eventuelle spørgsmål rettes til Karen Pedersen, tlf. 24 40 98 41, mail:
kamape51@gmail.com
Venlig hilsen
DGI Petanque
Karen Pedersen
(stævneledelsen)

tlf. 24 40 98 41

OVERSIGTSKORT

Sovesal

Spilleplads

Camping

Invitation via mail til:

Spisning, toilet, bad mm.

Sendt til:
Landsdelsudvalgsformænd, petanque
Medarbejdernetværk, petanque
Sendt til orientering:
DGI petanques koordineringsgruppe
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