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Beskrivelse af turneringen
Pga. Corona situationen afvikles Limfjordsturneringen anderledes i år. Der er følgende
ændringer ift. tidligere:
•
Puljer blandes på tværs af B og C rækken. Dette for at mindske kørsel.
•
Der spilles som udgangspunkt i 4-holds puljer. Dvs. der bliver 6 kampe
•
Der MÅ ikke serveres Kaffe / kage til holdene efter kampene.
•
Der er ikke op-og nedrykning i år.
•
Reglerne ift. Corona skal overholdes. Se bilag vedr. Corona.
Der kan ske ændringer, så følg med i de regler, der meldes ud fra DGI
Turneringens størrelse
Der er tilmeldt 87 hold til aftenturneringen og 10 hold til eftermiddagsturneringe
Afviklingstidspunkt:
•
Turneringsplanen ligger nu på min idræt - http://minidraet.dgi.dk
Kampdagene er placeret i ugerne 24-33.
•
Der er en 5 holds pulje, hvor der er flere kampe. Her tages flere uger i, men
holdene må indbyderes aftale, hvis der ønsker ændringer.
•
Alle resultater skal være indberettet senest fredag den 14. august 2020.
Ændring af spilledato;
Hvis der er problemer med spilledatoer – kontakter I modstanderne og aftaler anden dato.
Husk at ændre via http://foreningsportalen.dgi.dk således det også er opdateret på
http://minidraet.dgi.dk
Afsluttende stævne (Hvis det er muligt):
Vi håber at kunne afholde finalestævne, men det vil afhænge af situationen til august/
september. Med den usikkerhed, der nu er – og forbehold for ændringer, er rammerne for
finalestævnet følgende:
•
Til finalestævne inviteres alle 1 pladser i hver pulje.
•
Hvis der kommer afbud, inviteres ikke andre, medmindre vi ender på ulige antal
hold.
•
Finalestævnet for A-rækken afvikles den 30. august, i Karolinelund
•
Finalestævne for B/C og eftermiddagsrækken afvikles 19. september
•
De to bedst placerede hold fra A-stævnet kvalificerer sig til LM for 4-mandshold,
som afholdes i Ballum, DGI Sønderjylland den 3-4. oktober. (forudsat at der
afholdes LM i år – det er stadig usikkert)
Der ydes tilskud på i alt Kr. 1.200 til vinderholdet og kr. 600 til 2. plads holdet (for
at få tilskud kræves deltagelse i LM, kan holdet ikke deltage går pladsen til næste
placering og tilskuddet går til det hold, der deltager i stedet).

Obs. Alle hold, der er placeret på en 1-3 plads i puljen, skal senest 14. august melde tilbage til
dginordpetanque@gmail.com, hvis de IKKE kan spille til finalestævnet.
Forventet op- og nedrykning:
•
Der er ingen op og nedrykning i år.

Afviklingen af kampene:
Regler for kampafvikling:
Se reglement under - http://minidraet.dgi.dk
Vis hensyn. Vær med til at alle får en god oplevelse
Forberedelser til kampen:
•
Der kræves 2 baner til hver hjemmekamp.
•
Spillestart er kl. 18.30 for aftenholdene og kl. 14.00 for eftermiddagsholdene.
•
Passer tidspunkterne ikke, kan man indbyrdes aftale et andet tidspunkt. Hjemmeholdet er
forpligtiget til at ændre tidspunktet for kampafviklingen på http://foreningsportalen.dgi.dk
•
Der skal forventes op til 3 timers spilletid.
•
Kampen indledes med at trække lod om, hvilket nummer den enkelte spiller skal have i
dagens stævne.
•
Lodtrækningen kan først foretages, når begge hold er mødt, og foregår ved at udehold
blander kort/numre for hjemmehold og omvendt.
Der spilles 3 doublekampe pr. gang - i alt 6 kampe.
Fordelingen af kampe fremgår af hold kortet.
Point er ikke tabt forbi, man ikke har fået ført tavlen, før kugler i næste omgang er kastet
Udskiftning:
Som noget nyt kan der i år foretages udskiftning – også under en kamp.
Der vil fortsat være 4 navne på holdsedlen, som foretager lodtrækning.
Holdet kan derudover medbringe en reservespiller.
Udskiftning kan ske efter følgende regler:
•
Udskiftning kan ske når behovet opstår, men hvis den der skal skiftes ud har kastet en
kugle, skal der ventes til næste omgang
•
Der må max foretages 1 udskiftning pr. runde. (en runde består af 2 double-kampe)
•
Der kan kun spilles med samme spiller én gang i de 3 runder.
•
Ved udskiftning skal modstanderen på forhånd orienteres om, at der foretages udskiftning
fra næste omgang.
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Husk:
Der må ikke drikkes øl og ryges under
kampene. Rygning foregår i pauserne.
Mobiltelefoner bør være slukkede under
kampene. Er der en særlig situation, hvor
der er hensigtsmæssigt, at du kan
kontaktes, så aftal det med
modstanderholdet.
Efter kampen:
•
•

Resultaterne føres på et holdkort, der
underskrives af én fra hvert hold.
Hjemmeholdet har ansvaret for, at
resultatet indenfor 24 timer tastes ind
på: http://mobilresultater.dgi.dk via
computer eller smartphone.

Opfordring:
For at sikre, at alle informationer
når frem, vil vi opfordre til, at I
gør jeres medlemmer
opmærksom på, at de kan komme
på vores mailliste.
Så får man automatisk alle
informationer, invitationer og
kampprogrammer.
Send mail til
Christian.Engen@dgi.dk
Bliv medlem af vores Facebook
gruppe.
Petanque i Nordjylland

Holdkort:
Hentes på http://minidraet.dgi.dk

Vejledning til systemerne:
Minidraet.dgi.dk
http://minidraet.dgi.dk Her findes
oplysninger om puljer, kampprogram,
regler, resultater m.v.
Foreningsportalen
http://foreningsportalen.dgi.dk Hver klub
har fået tildelt en kode, som skal bruges ved
tilmelding, kampflytning eller ændring af
kontaktpersoner.
DGI resultatindberetning
http://mobilresultater.dgi.dk Gøres via sin
computer eller smartphone på ovenstående
link. Der skal IKKE bruges koder for at
indberette resultater.

Turneringsudvalg:
Turneringsleder:
Poul Erik Hansen, tlf. 2363 9760
e-mail: psmhansen@gmail.com
Jan Pedersbæk, tlf. 2129 1875,
e-mail: jan@pedersbaek.dk
Søren Kristensen, tlf. 2210 6712,
e-mail: holm.kristensen@mail.dk
Kurt Østbjerg, tlf. 2972 8621,
email: kurt@oestbjerg.net
Erling Færk, tlf. 5193 0501 e-mail:
erlingfaerk@gmail.com

