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Information til medlemsklubberne i Dansk Petanque Forbund om EM for veteraner + 55.
Hermed fremsender vi information om EM for veteraner + 55. En information, som vi håber man vil
kommunikere videre til klubmedlemmerne via opslag i klubben eller måske pr. mail til det enkelte medlem.
DPF står for Europamesterskabet for veteraner + 55 år.
EM spilles 18. og 19. august, begge dage med spillestart kl. 9. Turneringen spilles på Byvej 98, 2650
Hvidovre.
Europamesterskabet afvikles i samarbejde med Hvidovre Pétanque Klub, HPK, og mesterskabet spilles på
HPK’s baner på Byvej 98, 2650 Hvidovre. I forbindelse med turneringen er opstillet tribuner med plads til
ca. 200 tilskuere, ligesom HPK’s gode køkken kan tilbyde både mad og diverse drikkevarer til tilskuerne
under mesterskabet. Der findes parkeringsmuligheder ved banerne og der er fri entré under hele turneringen.
21 nationer er tilmeldt turneringen. Det er første gang, der spilles om EM for veteraner. Danmark har
tidligere inviteret til og afholdt en 6-nationers veteranturnering med stor succes, og det er dette initiativ, der
nu har udviklet sig til et egentlig EM for veteraner.
Lørdag starter spillet med indledende puljespil kl. 9, og hen på dagen startes en trøstturnering op, Coupe des
Nation, for de hold, der er slået ud af kampen om EM guldet.
Søndag morgen fra kl. 9 spilles ¼ finaler og semifinaler i begge turneringer og søndag eftermiddag kl. 14
spilles finalen i Coupe des Nation.
EM-finalen spilles kl. 16 - afsluttende med medaljeoverrækkelse.
I forbindelse med EM er etableret en særlig hjemmeside med oplysninger om deltagerlandene, deres spillere,
tidsplanen for turneringen og meget andet. Hjemmesiden finder I på www.ecv55.dk eller via DPF´s
hjemmeside www.petanque.dk. Under turneringen vil resultater og foto løbende blive lagt ind på
hjemmesiden.
Der er udsendt en pressemeddelelse omkring EM, den vedhæftes, og skulle man mene, det har relevans, er
den enkelte klub meget velkommen til at sende pressemeddelelsen til den lokale presse.
Vi ser frem til at byde velkommen til mange tilskuere, da der uden al tvivl vil blive vist petanque af meget
høj klasse, - flere tidligere VM-spillere fra åben række deltager i turneringen!
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