INVITATION TIL

Vinderne 2018

LANDSMESTERSKAB
for 4-mands-hold
den 5.-6. oktober 2019
i Eggeslevmagle
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DGI petanque og DGI Midt/vestsjælland og Eggeslevmagle Petanque inviterer hermed
til landsmesterskab for 4-mands-hold på Eggeslevmagle petanquebaner
Sorøvej 92 A , 4230 Skælskør
Deltagere er det hold, der har vundet landsdelsholdturneringerne eller har kvalificeret
sig ved et landsdelsstævne om landsdelsmesterskabet.
Mesterskabet afholdes med 16 hold – bestående af 4 spillere.
Det hold, der stiller op til landsmesterskaberne, SKAL være det hold, der har
kvalificeret sig ved at vinde landsdelsmesterskabet. Er landsdelens vinderhold
forhindret i at deltage, kan landsdelen sende det hold, der blev bedst placeret herefter
og er i stand til at deltage.
PROGRAM
Fredag den 4. oktober 2019
Kl. 18.00-20.00 Ankomst, indskrivning og indkvartering
Kl. 18.00-19.00 Aftensmad (kun forudbestilt) pris 70Kr.
Socialt samvær
Vinspil
Lørdag den 5. oktober 2019
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) pris 50 kr.
Ankomst og indskrivning
Fælles åbning og velkomst på spillepladsen
Turnering (indledende puljekampe)
Frokost
Indledende puljekampe (fortsat)
Middag og socialt samvær

Søndag den 6. oktober 2019
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.

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

Morgenmad
Kampe i mellemrunden
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, 2 retters middag lørdag
aften, morgenmad søndag og frokost søndag samt indkvartering.
Aftensmad fredag varm ret (70 kr.) og morgenmad lørdag (50 kr.) bestilles og betales
særskilt ved tilmelding til afholdende klub:
Peter Qvist Petersen, Tlf: 40110958 el mail: pq@stofanet.dk
Menu:
Lørdag og Søndag frokost buffet:
Marineret sild m/karrysalat, Leverpostej m/rødbeder, æg/tomat m/
mayonaise, rullepølse m/sky og rå løg, hamburryg m/italiensk salat,
spegepølse, rugbrød og smør.
Lørdag aften:
Glaseret skinke, flødekartofler, broccolisalat.
Kage / Is / Frugt (Brownieskage )
Søndag morgen:
Yoghurt/musli, 1 rundstykke, 1 stk. rugbrød, ost, pålæg
Marmelade, smør, juice, kaffe / the, mulighed for ekstra
Rundstykke.

Spisning foregår i Skælskør Hallen der ligger lige ved petanquebanerne. Drikkevarer
må ikke medbringes. Aftenfesten/fællesspisningen foregår i Skælskør Hallen, hvor der
er toiletter, kiosk m.m. vil være åbent under hele stævnet!
OVERNATNINGSMULIGHEDER
Gratis overnatning i Skælskør Hallen , der ligger lige ved petanquebanerne
Bad og toiletter - gratis
Campering uden strøm tæt ved petanquebanerne
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Overnatningssteder for egen betaling:
Skælskør Nor Camping
tLf. 58194384 Afstand ca. 1,5 km Hytter.
Campinggården Boeslunde tlf. 58140208 Afstand ca. 4 km.
Værelser/ Hytter
Hotel Postgården Skælskør Tlf 58191439 Afstand ca. 1,5 km. Værelser
Skælskør Bykontor 30363066
ang. Privat udlejning i byen.
Overnatning: kontakt for yderligere information og hjælp.
Peter Qvist Tlf. 40110958
pq@stofanet.dk
SPILLESTED
Eggeslevmagle Idrætsforenings Petanquebaner Sorøvej 92 A, 4230 Skælskør.
TILMELDING OG BETALING
Foregår online på www.dgi.dk/201910734103 senest den 15. september 2019.
AFBUD
Afbud senere end den 20. september 2019 medfører fuld deltagerbetaling.

STÆVNET AFVIKLES SÅLEDES:
Hver landsdelsforening sender det hold til LM i kvartet, der har vundet
holdturneringen eller har kvalificeret sig ved et LM-kvalifikationsstævne for 4-mands
hold. I alt 16 hold deltager. Der må højst anvendes 1 reserve pr. hold.
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.
Indledende runde i kvartet består af i alt 6 kampe, hvor der i alt spilles tre doubler og
tre single-/triple kampe. Spillernes sammensætning afgøres ved lodtrækning. Der må
indsættes en reserve efter hver kamp.
Det afgøres ved lodtrækning, hvilken spiller der skal spille single. Dog må en spiller
kun spille én single i løbet af stævnet.
For hver kamp gives 1 point for en vunden kamp. Placeringen i puljen afgøres af
opnåede points. I tilfælde af pointlighed er scoren afgørende. Såfremt der fortsat er
lighed tæller indbyrdes kamp, herefter scoren i indbyrdes kamp. Er der fortsat lighed
afgøres placeringen ved at begge hold kaster en kugle. Der trækkes lod om hvem der
starter. Det første hold kaster en kugle, der måles og kuglen fjernes. Det andet hold
kaster en kugle. Der måles. Det hold der er nærmest målkuglen får 1 point.
Første dag spiller alle således 6 kampe.
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Anden dag om formiddagen spilles mellemrunder således:
Pulje M

Pulje N

Pulje O

Pulje P

A1

A2

A3

A4

B2

B1

B4

B3

C1

C2

C3

C4

D2

D1

D4

D3

Der spilles alle mod alle i to doubler. Sammensætningen af doublerne afgøres ved
lodtrækning.

For hver kamp gives 1 point for en vunden kamp. Placeringen i puljen afgøres af
opnåede points. I tilfælde af pointlighed finder afgørelse sted som tidligere beskrevet.

Herefter spilles finalerunde således:
M1 mod N1 om 1. plads LM og guldmedaljer
M2 mod N2 om 3. plads og bronzemedaljer
M3 mod N3 om 5. pladsen
M4 mod N4 om 7. pladsen
O1 mod P1 om 9. pladsen
O2 mod P2 om 11. pladsen
O3 mod P3 om 13. pladsen
O4 mod P4 om 15. pladsen

Der spilles først to doubler og derefter en triple og en single.
Sammensætningen af doublerne afgøres ved lodtrækning. Den spiller, der ikke i
indledende runde har spillet single, spiller singlen i finalerunden.
For hver kamp gives 1 point for en vunden kamp.
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Vinderen er det hold, der har opnået flest points. I tilfælde af pointlighed er scoren
afgørende. Er der fortsat lighed afgøres placeringen ved at begge hold kaster en
kugle. Der trækkes lod om hvem der starter. Det første hold kaster en kugle, der
måles og kuglen fjernes. Det andet hold kaster en kugle. Der måles. Det hold der er
nærmest målkuglen får 1 point.

Hver deltager spiller anden dag 5 kampe og i alt over de to dage 11 kampe. Det
betyder, at stævneledelsen vil kunne afbryde kampe, der er uforholdsmæssig længe
om at blive afviklet.

Der spilles efter DGIs regler.
Ret til ændringer forbeholdes.
Eventuelle spørgsmål rettes til Karen Pedersen,
tlf. 24 40 98 41, mail: karenp@stofanet.dk.

Venlig hilsen
DGI Petanque
Karen Pedersen
Helle Olsen
(stævneledelsen)

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

Sendt via mail til:
Landsdelsudvalgsformænd, petanque
Medarbejdernetværk, petanque
DGI Petanque
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