INVITATION TIL

Vinderne 2018

LANDSMESTERSKAB
for single, double og triple
den 7. - 8. september 2019

Nr. Felding
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DGI-petanque, DGI Vestjylland og Majdal-Halgård Petanque inviterer hermed til
landsmesterskaber i Single, Double og Triple
Sognstrupvej 28B. Nr. Felding, 7500 Holstebro
Deltagere er spillere eller hold, der har kvalificeret sig i single, double eller triple ved
et stævne i landsdelen, der af landsdelens petanqueudvalg er udvalgt til at være
kvalificerende til landsmesterskabet.
Kvalificeret til landsmesterskabet er de to bedst placerede hold / spillere i henholdsvis
single, double og triple ved et stævne som nævnt ovenfor.
Er landsdelens vinderhold forhindret i at deltage i LM stævnet, kan landsdelen sende
det/de hold, der blev bedst placeret herefter og er i stand til at deltage.

PROGRAM
Fredag den 6. september 2019
Kl. 18.00-20.00
Indskrivning og indkvartering
Kl. 18.00-19.00
Aftensmad i Idrætscenter Syd (55 kr. kun forudbestilt)
Socialt samvær
Vinspil
Lørdag den 7. september 2019
Kl. 07.30-08.45
Morgenmad ved ride-centeret (55 kr. kun forudbestilt)
Kl. 08.00-08.45
Ankomst og Indskrivning ved ride-centeret
Kl. 09.00-09.30
Fælles åbning og velkomst på spillepladsen
Kl. 09.30-13.00
Turnering
Kl. 12.30-14.00
Frokost
ved ride-centeret
Kl. 14.00-17.00
Turnering (fortsættes)
Kl. 18.30-24.00
Middag og socialt samvær i Idrætscenter Syd

Søndag den 8. september 2019
Kl. 07.30-08.45
Morgenmad ved ride-centeret
Kl. 09.00-12.30
Turnering (fortsættes)
Kl. 12.30-14.00
Frokost
ved ride-centeret
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 55 kr. og morgenmad lørdag 55 kr., bestilles og betales til
afholdende klub ved ankomst.
Hans Tinggård, tlf:29448292 eller mail: htihans@gmail.com

Måltider og samvær
Følgende måltider indtages i Idrætscenter Syd: Fredag aften og lørdag aften.
Øvrige måltider indtages ifbm. spille pladsen ved ride-centeret
Menu:
Fredag aften
Petanque gryde med løse ris og brød
Lørdag morgen
Brød 2 slags, ost, marmelade, 2 slags Pålæg, pålægschokolade, gryn og mælk, kaffe og the.
Lørdag frokost:
Pølse bord. Rullepølse, hamburgerryg, 3 forskellige spegepølse og leverpostej, sild og
æg, medister og flæskesteg med rødkål.
Lørdag aften:

Marineret svinekam m/ ovnstegte kartofler og skysauce, samt ovnbagte rodfrugter og
dressing. Kyllingebryst m/ karryfyld salat og dressing, samt brød. Kaffe og the m/ kage.
Søndag morgen:
Brød 2 slags, ost, marmelade, 2 slags Pålæg, pålægschokolade, gryn og mælk, kaffe og the.
Søndag Frokost:
Pølser med brød, frikadeller med kold kartoffelsalat + rester fra lørdag
Ret til ændringer af menu forbeholdes.
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Spillested

Sogenstrupvej 28B. Nr. Felding, 7500 Holstebro

Overnatning
Overnatning gratis: Nr. Felding skole. Skolevej 7. Nr. Felding.
Klasseværelse henvises efter fremmøde ved ankomst i Idrætscenter Syd. (Fredag)
Ca. 300 m fra Idrætscenter Syd

Indkvartering med campingvogn
Idrætscenter Syd. Idrætsvej 30, Nr. Felding 7500 Holstebro.
Gratis Camping på areal ifbm. Idrætscenter Syd. Strøm kan ikke forventes.
Bestilles ved Hans Tinggård 29 44 82 92 eller mail htihans@gmail.com

Egen indkvartering
Idrætscenter Vest. Danhostel. Mozarts vej 5. 7500 Holstebro. Tlf. 9611 6930
Hotel Schaumburg. Nørregade 26. 7500 Holstebro Tlf. 9742 3111
Best Western Royal Holstebro. Den Røde Plads 10. 7500 Holstebro Tlf. 9740 2333
Mejdal Camping. Birkevej 25, Mejdal, 7500 Holstebro Tlf. 9742 2068

Tilmelding og betaling

Foregår online på www.dgi.dk/201910734101 senest den 18. august 2019
Afbud
Afbud efter den 25. august 2019 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.
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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.
Eventuelle spørgsmål rettes til Karen Pedersen, tlf. 24 40 98 41, mail:
kamape51@gmail.com
Venlig hilsen
DGI Petanque
Karen Pedersen
Helle Olsen
(stævneledelsen)

tlf. 24 40 98 41
tlf. 29 62 63 70

DGI | Langmarksvej 57 | 8700 Horsens | Tlf. 79404400 | CVR: 25058828 | sydoestjylland@dgi.dk | www.dgi.dk

Oversigtskort over Nr. Felding
Gul markering henviser til spille området. Idrætscenter Syd og Nr. Felding
skole

Nr. Felding Skole

Idrætscenter Syd
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