INVITATION TIL DELTAGELSE I KVARTETTEN 2019
Turneringen er åben for alle medlemmer i DGI Roskilde.
Turneringen er en dobbeltturnering, som spilles i klubberne om foråret i ugerne
18, 20, 23, 25 og i ugerne 30 og 32 efter sommerferien. Kampene kan spilles på
andre tidspunkter, men alle kampe skal være spillet ved udgangen af uge 32.
Pris for deltagelse: kr. 360 pr. hold
Kvartetturneringen er som sidste år opdelt i 3 serier – A, B og C.
SERIE A består af 12 hold inddelt i 3 puljer efter lodtrækning. De 12 hold, der er
kommet i serie A er 3 hold fra Hedebo, 1 hold fra RSPC, 1 hold fra Køge, 1 hold
fra Kr. Sonnerup, 2 hold fra Torslunde, 1 hold fra Tune, 1 hold fra Ishøj, 1 hold
fra G 77 og 1 hold fra Kr. Såby. Der må aldrig være mere end 3 hold fra samme
klub i serien.
Nr. 1 og 2 fra hver pulje går videre til slutspillet, som afholdes søndag den 25.
august. Hvor vides endnu ikke, da ingen har meldt sig til at afholde det.
Nr. 1 efter slutspillet går videre til Landsmesterskabet i kvartet som afholdes
den 5./6. oktober i Eggeslevmagle. Deltagergebyret + maden dækkes for 4 personer af DGI.
Husk at alle hold, iflg. aftale på Midtvejsmødet, skal have afklaret, om de vil deltage i Landsmesterskaberne. Se nærmere i reglerne for kvartet.
De 2 dårligste hold efter grundspillet rykker ned i serie B næste år.
SERIE B består af 12 hold inddelt i 3 puljer. De 12 hold, der er kommet i serie B
er 1 hold fra Torslunde, 2 hold fra Havdrup, 2 hold fra Hedebo, 2 hold fra Vallensbæk, 1 hold fra RSPC, 1 hold fra Osted, 1 hold fra Tune, 1 hold fra Køge og 1
hold fra Vor Frue. Der må aldrig være mere end 3 hold fra samme klub i serien.
Nr. 1 fra hver pulje samt de to bedste 2’ere fra de 3 puljer går videre til slutspillet, som afholdes søndag den 25. august.
De 2 bedste hold i slutspillet rykker op i serie A næste år.
De 6 dårligste hold efter grundspillet rykker ned i serie C, da det på Midtvejsmødet den 9. november 2017 blev besluttet, at der fra 2019 skal være 3 puljer i serie B og 3 puljer i serie C.
SERIE C består af resten af holdene fra sidste år samt nye tilmeldte hold.
Nr. 1 og nr. 2 fra hver pulje går videre til slutspillet, som afholdes søndag den
25. august.
De 2 bedste hold efter slutspillet rykker op i serie B.
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TILMELDING af holdene foregår ved at gå ind på
http://foreningsportalen.dgi.dk
med den kode, som klubberne fik tildelt sidste år. Under tilmelding går man ind
under ”holdtilmelding”, og her vil der være 5 forskellige turneringsformer, hvor
man så kan vælge den, man ønsker at tilmelde sig.
Evt. hjælp ved tilmelding: carsten.nielsen@dgi.dk - til. 79404660.
Tilmelding senest fredag den 22. februar 2019
Har I spørgsmål til andet end tilmeldingen, er I velkommen til at ringe eller
maile til spilleudvalget.
Venlig hilsen
Spilleudvalget
Gitte Hjorth
Birthe Pedersen

tlf. 2367 2477
tlf. 2371 6677

githj@mail.dk
i.b@mail.dk

