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Pressemeddelelse:
Petanque på højt plan ved EM i Danmark.
Fra den 17. til 19. august 2012 afholdes EM for veteraner (+55 år) i petanque i Danmark. Dansk Petanque Forbund (DPF), der er
et specialforbund i Danmarks Idræts-Forbund, står som arrangør i samarbejde med Hvidovre Petanque Klub. Klubben bor på
adressen Byvej 98, 2650 Hvidovre, hvor man har baner og faciliteter, der stilles til rådighed for mesterskabet.
Første EM for veteraner
Det er første gang, der afholdes EM for veteraner. EM er hidtil spillet i tre rækker, åben række, for U23 spillere og for kvinder. EM
spilles hvert andet år. På den sidste kongres i CEP, det europæiske petanqueforbund, behandlede man et dansk forslag om
afholdelse af EM for veteraner. Da mange petanquespillere er kommet op i alderen, så viste det sig, der var stor interesse for et
nyt europamesterskab for veteraner, og forslaget blev vedtaget med stemmerne 27-4. Som forslagsstiller tilbød Danmark sig som
vært for det første mesterskab og fik overdraget værtskabet.
21 nationer deltager.
21 lande har tilmeldt sig, og derfor betragter vi det allerede nu som en succes. Der vil blive vist petanque af høj kvalitet på de to
spilledage i Hvidovre, da mange af de tilmeldte nationer har spillere med på holdet, som tidligere har deltaget ved VM i den åbne
klasse.
Danmark deltager med et landshold, der er fundet ved en omfattende national kvalifikation. Hver nation stiller op som
trippelhold med en fjerdemand, der kan indtræde som udskiftningsspiller.
Turneringsystemet.
Der spilles i fire puljer med fem hold i hver pulje. De to bedste i hver pulje går videre til cupspillet om europamesterskab og
pokal. De øvrige tre hold fra puljen spiller Coupe de Nations, der også er prestige ved at vinde.
Det er mange kampe, som skal spilles over to dage, hvis man går hele vejen til finalen. Som minimum spiller hvert hold fem
kampe. En holdkamp kan tage op til to timer, så det kræver både god kondition og stor koncentrationen af spillerne, Hele tiden
skal der tænkes taktisk, så man eventuelt kan begrænse pointtab eller selv slå til for at opnå så mange point som muligt i en
spillesituation i en runde. Der spilles til 13 i hver kamp.
Tilskuere er velkomne.
Alle er velkommen til at overvære EM i petanque den 19. og 20. august 2012 på Byvej 98 i Hvidovre. Der er fri entre til området.
Turneringen starter lørdag kl. 9:00 og de indledende kampe varer til ca. kl. 20. Om søndagen spilles kvart- og semifinaler. Disse
kampe starter kl. 09:30, finalen spilles kl. 16:00. Om søndagen spilles også slutkampene i Coupe des Nations. Der vil blive opsat
tribuner med god plads til tilskuerne.
Så kik forbi og få en sludder med arrangører og hjælpere, måske med spillerne om spillet og om de facetter, som gør det så
spændende at spille petanque, en sportsgren som kan spilles af alle - uden aldersgrænser, en sport som i dag bliver dyrket af ca.
30:000 spiller på landsplan.
Man kan få flere oplysninger om petanque & EM på vores hjemmeside www.petanque.dk eller på vores særlige EM hjemmeside
www.ecv55.dk
Venlig Hilsen
Dansk Petanque Forbund.
Presseansvarlig: Glenn Bernstein.

Telefon: 40856048

mail: glennbernstein@webspeed.dk

Dansk Petanque Forbund
Idrættens Hus * Brøndby Stadion 20 * 2605 Brøndby * TLF +45 43 26 24 45/ +45 43 26 24 46

