INVITATION TIL

Vinderhold 2019

LANDSMESTERSKAB
for 6-mands-hold
den 26.-27. september 2020
i Føvling
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DGI petanque og DGI Sydvest og Føvling Petanque inviterer hermed til
landsmesterskab for 6-mands-hold på
Åttevej 8, 6683 Føvling
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 6-Mandshold i 2020.
De landsdele der allerede har afholdt, eller når at afholde kvalificerende
arrangementer skal sende de kvalificerede hold.
Mesterskabet afholdes med 16 hold – bestående af 6 spillere.

PROGRAM
Fredag den 25. september 2020
Kl. 18.00-20.00
Kl. 18.00-19.00
Kl. 19.30-22.00

Ankomst, indskrivning og indkvartering
Aftensmad (kun forudbestilt), 70 kr.
Rødvinspetanque

Lørdag den 26. september 2020
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.

07.30-09.00
07.45-08.45
09.00-09.30
09.30-13.00
12.30-14.00
14.00-17.00
19.00-24.00

Morgenmad (kun forudbestilt), 60 Kr.
Ankomst og indskrivning
Fælles åbning og velkomst på spillepladsen
Turnering (indledende puljekampe)
Frokost
Mellemrunden (puljekampe)
Middag og socialt samvær.

Søndag den 27. september 2020
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.

07.30-09.00
09.00-12.30
12.30-14.00
14.00-15.30
16.00

Morgenmad
Mellemrunden Fortsætter
Frokost
Finalekampe
Præmieoverrækkelse
og afslutning
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PRAKTISKE OPLYSNINGER
PRIS
Kr. 695,00 (evt. gæster / reserver 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: petanquegryde og salat (70 kr.)
Morgenmad lørdag : Rugbrød, franskbrød, 3 slags pålæg med tilbehør, 2 slags ost,
juice, kaffe, the (60 kr.).
Bestilles og betales til afholdende klub ved Claus Kulmbach mail:
clku@vejen.dk og MOBILEPAY 20537274 og senest ved tilmelding til LPS.

Menu:
Lørdag frokost: Rugbrød, franskbrød, sild æg tomater, karrysalat, lun leverpostej med
rødbeder, frikadeller med rødkål, 2 slags pålæg med tilbehør, og ost.
Lørdag aften: Tre retters menu - mere konkret senere
Søndag morgen: Rugbrød, franskbrød, 3 slags pålæg med tilbehør, 2 slags ost, juice,
kaffe, the. Søndag tillige rundstykker og kanelkage.
Søndag Frokost: Rugbrød, franskbrød, sild æg tomater, karrysalat, ribensteg med
rødkål, frikadeller med rødkål, 2 slags pålæg med tilbehør, og ost.

OVERNATNING
Gratis overnatning og bad:
Lokaler på Føvling Skole 100 m fra Petanquebanerne.
Camping
På asfalt ved Føvling Skole eller på fodboldbane
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INDKVARTERING for egen regning
Afstand fra Fra Føvling
www:ribehoej.dk

ca. 3 km.

www:kongeåkroen.dk

ca. 4 km.

www:foldingbro-kro.hotel-in-denmark.com/da

ca. 4 km.

www:foldingbro.dk

ca. 4 km.

www:søgården-brørup.dk

ca. 6 km.

www:hotelholsted.dk

ca.6 km.

www: bpgh.dk

ca. 7 km.

www:dengamlekostald.dk

ca. 8 km.

www:gørdingbedandbreakfast.dk

ca. 8 km.

www:lintrupkro.dk

ca. 10 km.

www:skibelundkrat.dk

ca. 11 km.

www:vejenic.dk

ca. 16 km

SPILLESTED
Åttevej 8, 6683 Føvling
TILMELDING OG BETALING
Foregår online på www.dgi.dk/202010734102 senest den 8. september 2020

AFBUD
Afbud senere end den 8. september 2020 medfører fuld deltagerbetaling.
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STÆVNET AFVIKLES SÅLEDES:

Hver landsdelsforening sender det hold til LM i sekstete, der har vundet
holdturneringen eller har kvalificeret sig ved et LM-kvalifikationsstævne for 6-mandshold. I alt 16 hold deltager.
Der må højst anvendes 2 reserver pr. hold. Reserverne må højst spille 1 single hver.
Stævnet gennemføres over to dage, hvor der første dag spilles puljekampe i 4 puljer á
4 hold (pulje A-D). Hvert hold skal spille en kamp mod de tre andre hold i puljen.
Alle kampe under de indledende puljekampe og kampene i mellemrunder afvikles med
en triple, en double og en single. Alle spillere skal under de indledende kampe og i
mellemrunden spille en single, to doubler og tre tripler. Rækkefølgen afgøres ved
lodtrækning.
Efter de indledende puljekampe spilles mellemrunder således:
Pulje M
A1
B2
C1
D2

Pulje N
A2
B1
C2
D1

Pulje O
A3
B4
C3
D4

Pulje P
A4
B3
C4
D3

For hver kamp gives 1 point for en vunden kamp, således at holdet kan få fra 0
til 3 point for en holdkamp. Placeringen i puljen afgøres af opnåede points. I
tilfælde af pointlighed er scoren afgørende. Såfremt der fortsat er lighed tæller
indbyrdes kamp.
Herefter spilles finalerunde således:
M1
M2
M3
M4
O1
O2
O3
O4

mod N1 om 1. plads LM og guldmedaljer
mod N2 om 3. plads og bronzemedaljer
mod N3 om 5. pladsen
mod N4 om 7. pladsen
mod P1 om 9. pladsen
mod P2 om 11. pladsen
mod P3 om 13. pladsen
mod P4 om 15. pladsen

Finalekampene afgøres i tre runder:
1. kamp i en triple og tre singler
2. kamp i tre doubler
3. kamp i en triple og tre singler
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Der spilles således i alt 9 kampe. Det betyder, at stævneledelsen vil kunne afbryde
kampe, der er uforholdsmæssig længe om at blive afviklet.

Det hold der vinder flest kampe har vundet holdkampen.
Der spilles efter DGIs regler.
Ret til ændringer forbeholdes.
Eventuelle. spørgsmål rettes til Karen Pedersen på tlf. 24 40 98 41 eller mail:
kamape51@gmail.com
Venlig hilsen
DGI Petanque
Karen Pedersen
(stævneledelsen)

tlf. 24 40 98 41
Landsdelsudvalgsformænd, petanque
Medarbejdernetværk, petanque
DGI Petanque

OVERSIGTSKORT

Petanquebanerne
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