Roskilde den 27-01 2019

Indbydelse Lb. turnering
Gruppe A og B i DGI Midt- og Vestsjælland.
Som vedtaget på vores midtvejsmøde 25. Oktober 2018, så er vores lb.
turnering nu blevet til en A-B turnering.
De væsentligste ændringer bliver at:
A rækken er ændret til 8 hold, hvor man spiller alle mod alle 1 gang og
derefter deles de op i 2 4 holds puljer, 1 til 4 og 5 til 8, hvor man ligeledes spiller alle mod alle.
I puljen 1–4 går nr. 1, 2 og 3 videre til slutspillet, og i 5–8 rykker nr. 8
ned i B, mens nr. 7 spiller om pladsen mod det hold som blev nr. 2 i slutspillet i B.
Ligesom sidste år så foregår tilmeldingen online via internettet, og det
gør I via http://foreningsportalen.dgi.dk.
Vi skal gøre opmærksom på at ALLE hold skal tilmeldes, uanset om i skal
deltage i A- eller B-rækken.
Så I SKAL tilmelde jeres hold i den aktuelle række.
I skal tilmelde Jeres hold under Holdtilmelding – Landsdel ”DGI Midtog Vestsjælland”, Idræt ”Petanque”, Turnering ”Kvartet DGI Vestsjælland
Petanque” og så den aktuelle række.
Efter tilmelding, vil i ud for den aktuelle række – i venstre side – hvor der
forefindes en orange knap med pil, kunne se alle hold i rækken og Jeres
eget hold vil være fremhævet. I kan så ”Tilføje/ændre holdkontakter” såfremt I ønsker at påsætte en anden holdleder/ kontaktperson.
Eventuelle nye hold skal tilmeldes B-rækken og her går I blot ind og trykker på knappen ”Tilmeld hold”.
Skulle i rende ind i problemer med at tilmelde Jer, så kontakter i Carsten
Nielsen på tlf. 7940 4660, så vil han hjælpe Jer videre.
--------------------Spilleperiode for række A er ugerne 14 – 21 og 24 – 26.
Spilleperiode for række B er ugerne 17 – 26.
Slutspillet:

18. august 2019, Høng Petanque Club
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Tidsfrist for sidste tilmelding er:

Fredag den 1. marts 2019 for alle rækker.
Der vil blive udfærdiget et spilleprogram, når fristen for tilmelding er udløbet.
HUSK at taste alle oplysninger ind med hensyn til, Kontaktperson,
adr. by, tlf. mail og hjemmekamptidspunkt (ikke før kl. 18.00).
Pris pr. hold er: 360,00 kr.
Række A består af:
Nord 1
Hjembæk 1
Hjembæk 2 eller 3
Holbæk 1
Holbæk 2
Kalundborg 1
Kalundborg 2
Tølløse 1
Ugerløse IF 1

Syd 2
Dianalund 5
Eggeslevmagle 1
Eggeslevmagle 6
Hulby 2
Korsør 1
Korsør 2
Vetterslev Høm 1
Vetterslev Høm 2

Række B består af:
Alle øvrige hold, som kunne tænke sig at være med i DGI Midt- og Vestsjællands holdturnering for 4-mands hold i Vestsjælland.
Holdene inddeles i puljer (geografisk hensyn) af 4-6 hold, idet der så afvikles 1 kamp pr. uge med start i uge 17 mandag den 22 april og slutter
fredag den 28 juni som er i uge 26, det vil sige at vi spiller alle 10 runder
i træk.
Puljevinderne fra hver gruppe går videre til slutspillet søndag den 18.
august i Høng.
Og i det omfang at det går op med slutspillet, vil toerne også komme
med for at spille om at blive landsdelsforeningens bedste klubhold i række B og spille om oprykning til række A.
Pva.
DGI Midt- og Vestsjælland Petanque
Niels Müller.
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