Idrættens Hus - Brøndby, den 07 juli 2011

Invitation til Veteraner - Fra kvalifikation til landshold

Succesen fra 2010 følges op med denne invitation til nye veteranstyrkeprøver 2011
Hvis du og dit hold i kalenderåret fylder 55 og har en gyldig licens så har du nu
muligheden for at tilmelde dig med et triplehold til kvalifikationsturneringen til
Veteran-Regionalspillet, hvorfra du kan spille dig videre til Veteran-Elitetruppen.
Der kan tilmeldes 4 personer til kvalifikationen. Hvis der er fire spillere på holdet,
kan der frit udskiftes en spiller i hver kamp. Hvis den fjerde spiller først tilmeldes senere, skal det ske inden
regionalspillet.

Kvalifikationsturneringen finder sted lørdag den 4. september kl. 09:30 – udendørs.

Spillesteder: Øst for Storebælt i Roskilde hos RSPC i Himmelev. Vest for Storebælt hos Beder-Malling
Petanque, Bredgade 5 A, 8340 Malling. Spillet vil være puljespil. Puljernes størrelse afhænger af antal
tilmeldte hold. Der spilles i år om ti pladser i regionalspillet, fem i øst og fem i vest.
Klares kvalifikationen, deltages der i Regionalspillet, som består af otte hold i øst og otte hold i vest. Tre
pladser i vest og tre pladser i øst er forlods besat af hold, der kvalificerede sig i sidste sæson.

Regional nedspillet spillet den 8 og 9. oktober kl. 09:30 - udendørs

Spillesteder: I øst Ledøjes baner Ledøje Søndre Gade 7, 2765 Smørum og i vest hos Hvirring Hedelundvej 2
A, Fleming, 8700 Horsens. Der spilles alle mod alle 4 kampe lørdag og 3 kampe søndag. Der spilles ned til 3
hold i øst og vest, disse hold går direkte til finalespillet som spilles i foråret 2012

Elitespillet afvikles over to dage indendørs. Hvert hold spiller 5 kampe i hver af de to

elitespilrunder. Tid og sted kendes endnu ikke, da TU`s planlægning for VTL 2012 afventes. Så snart disse
informationer foreligger, udsendes der information til de respektive hold.
Vinderen af Elitespillet bliver ”Veteranlandshold 2012” - og deltager i NM og i 6- nationers-turneringen.
Nr. to i Elitespillet spiller også NM. Derudover spiller tre hold fra Elitetruppen venskabskampe mod
Sydsvenska Bouleförbundet. For at deltage er det en forudsætning, at du har licens - og at du er i stand til
at spille på de anførte datoer for regionalrunden og begge elitespilrunder.

Tilmelding senest den 21. august 2011 til DPF via ’Tilmeld Online’ på petanque.dk.
Pris: kr. 300 pr. triple for deltagelse i kval-spillet. Betaling skal foregå via (net)bank til forbundets konto
i Danske Bank: reg.nr. 4180 og kontonr. 4180 731 202. De efterfølgende regional- og elitespil er gratis.
Har du spørgsmål til ovenstående kan der rettes henvendelse til ad hoc udvalget Glenn Bernstein
tlf.40856048 eller mail glennbernstein@webspeed.dk
Desuden henvises der til klubmappen 04-06 samt 05-01
Med sportslig hilsen
BU`s ad hoc udvalg
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