DGI Nordjylland Petanque

Lyst til at kaste
med kugler?
Indendørs Stævner 2019/2020
www.dgi.dk/petanque
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Stævner 2019/2020 Indendørs
Alle petanque-interesserede i DGI Nordjylland indbydes
hermed til følgende indendørs-petanquestævner.
Datoer/Steder:
Søndag den 27. oktober
sammen med Aktivitetsmødet i Hjørring
Ridehal, Åstrupvej 114, 9800 Hjørring –
2019 0173 4011
Søndag den 17. november
Vilsbæk Rideklub,Kanalvej 34, 9460
Brovst – 2019 0173 4012
Søndag den 26. januar 2020
I Hornum Rideklub, Søttrupvej 14 A,
9600 Aars – 2020 0173 4000
Søndag den 9. februar
I Hjallerup Rideklub, Tryvej 13, 9320
Hjallerup – 2020 0173 4001
Søndag den 15. marts
I Løgstør Rideklub, Vester Ørbækvej 61,
9670 Løgstør – 2020 0173 4002
Program for stævnerne:
Kl. 8.15 - 9.00: Indskrivning og
morgenkaffe inkl. rundstykke.
Kl. 09.00 - 12.30: Turneringen
Kl. 12.30 - 12.45: Afslutning

Turneringen afvikles i double.
Alle inddeles i puljer ved lodtrækning.
Der spilles ved hvert stævne 4 kampe,
disse kampe starter med 3 kampe i en
4-holdspulje og derefter 1 kamp til
placeringsspil imellem 2 stk. 4holdspuljer. Indenfor disse 8 hold er der
præmier til nr. 1 - 2 - 3.
Vi har en vandrepokal til en samlet
indendørsmester, som findes mellem de
bedste hold i den totale stævnerække.
En sejr giver 8 point, 2. plads = 7 point
og fremdeles. Dette vil gælde for alle
puljer. Hvis man ikke spiller ved et af
stævnerne giver det 0 point. Ud af de
første 4 stævner findes de 8 hold, der
spiller om pokalen til sidst.
Stævnerne er åbent for alle!
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Tilmelding:
Alle hold deltager i pokalturneringen og
skal ved holdets første tilmelding have
et holdnavn eks. Andeby 1 og det vil så
være dette navn, der bruges gennem
hele turneringen.
Ved tilmelding angives navn på de to
spillere, der er faste spillere for dette
hold.
Er en af de faste spillere på holdet
forhindret til et stævne, optjenes der
stadig pokalpoint, hvis holdet deltager
med en enkelt reserve-spiller.
Deltager to helt andre spillere end
angivet ved tilmeldinger under et
eksisterende holdnavn, optjenes der
ikke pokalpoint ved dette stævne.
Pokalen kan kun vindes såfremt begge
spillere har deltaget i mindst ét af de
foregående stævner før
afslutningsstævnet.
Selv om man kun ønsker at deltage i
nogle af stævnerne kan man godt kvalificere sig til at skulle spille om pokalen
ved ”Afslutningsstævnet” i marts. Men
chancen for at spille om pokalen er
selvfølgelig større, hvis man deltager i
alle 4 stævner.

Prisen for deltagelse:
70 kr. pr. deltager.
Dette dækker over dagens turnering,
præmier, halleje og morgenkaffe.
Der afregnes på dagen.
Tilmelding til stævner skal ske senest
1 uge før stævnedatoen på:
www.dgi.dk/ efterfulgt af
arrangementsnummer eller på dette link
Afbud:
Skal ske pr. mail til
dginordpetanque@gmail.com.
Afbud på stævnedagen til
Berit Ravn, tlf. 3066 9592
Ved afbud senere end 3 dage før et
stævne, vil holdet blive opkrævet 35 kr.
pr. person, som betaling for morgenmad.
Bemærk! – først til mølle…
Max. 64 hold i alle stævner.
Kontakt og stævnetelefon
Berit Ravn, tlf. 3066 9592
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