SLT slutspil 22.-23. september 2012
Stort tillykke til 1’ere og 2’ere i DK serien 2012
I DK pulje 1 er det:
I DK pulje 2 er det:
I DK pulje 3 er det:
I DK pulje 4 er det:

Nordjylland og Bøgeskov 2
Nykøbing 3 og Hedebo 4
Tributor og Lynge
Aakirkeby og Køge

Stort tillykke til 1’ere og 2’ere i Regionalserien 2011
I regional pulje 1 er det:
I regional pulje 2 er det:
I regional pulje 3 er det:
I regional pulje 4 er det:
I regional pulje 5 er det:
I regional pulje 6 er det:

Amager P96 og Aakirkeby 2
Hedebo 5 og Søborg 2
Hillerød og (Hornbæk 2 har trukket sig)
Jonstrup 3 og Hillerød 2
Starmasters 2 og Ellemarken
Vestfyn 2 og (Bøgeskov 3 har trukket sig)

Alle hold skal mødes i Tune Petanque Klub og spille lørdag den 22. september og søndag den 23. september, der er
lodtrækning kl. 9.30 og spillestart kl. 10.00 om lørdagen og spillestart kl. 9.30 om søndagen.
Der er sendt en invitation ud fra Tune til alle klubber.
I Danmarkserien spilles der således:
Der vil blive foretaget lodtrækning om baner og puljefordeling lørdag morgen. Der er 2 puljer og der skal være to
1’ere og to 2’ere i hver pulje. Hvis f. eks 1’eren fra DK 1 kommer i pulje 1 så skal 2’eren fra DK 1 i pulje 2, derudover
skal 1’erne trække lod om de skal have plads 1 eller 4 i puljen og 2’erne skal trække lod om pladserne 2 og 3. Der
spilles 3 kampe om lørdagen og 2 kampe om søndagen. 1-4 rykker op, såfremt de er oprykningsberettiget, hvis der er
hold som ikke er oprykningsberettiget, tages den næste i rækken.
I Regionalserien spilles der således:
Alle 1’erne trækkes ind i en 6 holds pulje ved lodtrækning, disse hold spiller om oprykningspladserne (4 i alt), såfremt
klubben er oprykningsberettiget.
Alle 2’erne trækkes ligeledes ind i en 6 holds pulje ved lodtrækning og de spiller om placeringerne 7-10, det er meget
vigtigt at vi har disse placeringer på plads, så vi ved hvem der står for tur til en evt. oprykning (holdet skal være
oprykningsberettiget), hvis nogle hold trækker sig i DK serien ved sæsonstart 2013. Der spilles 3 kampe om lørdagen
og 2 kampe om søndagen
Husk at bestille smørrebrød senest tirsdag den 18. sept. På johnskaaning@get2net.dk, prisen er ændret til 40,- for
3 stykker.
Venlig hilsen
Turneringsudvalget

