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DGI Storstrømmen Petanque
Tirsdags-mix afholdes følgende datoer
og steder kl. 18.30.
Husk indskrivning kl. 18.00- 18:20
30-01-2018
27-02-2018
27-03-2018
24-04-2018
29-05-2018
26-06-2018
31-07-2018
28-08-2018
25-09-2018
30-10-2018
27-11-2018

BEMÆRK:

Nordfalster
Nordfalster
Nordfalster
Tappernøje
Næstelsø/Brandelev
Dalby
Petanque 2013
Stensved
Stokkemarke
Allerslev
Nordfalster

30. jan. og 27. feb. samt 27. mar. og 27. nov. afvikles TIRSDAGSMIX indendørs i drivhuset hos Nordfalsters Petanque Klub
Adr.: Lillebrændevej 26, 4850 Stubbekøbing.
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TIRSDAGS-MIX 2018.
Vejledning til afvikling af Tirsdags-Mix 2018
Tirsdagsmix afvikles over tre runder som mix-double med fast makker. Arrangerende
klub afvikler stævnet.
Der spilles efter vedlagte kampskema og efter DGIs regler tilpasset DGI Storstrømmen (uden afstand til dødlinier).
Sejr = 10 point + 1 point for hvert overskydende 3 point.
0 for nederlag. Evt. oversiddere tildeles sejr på 13-07.
Det henstilles til at den arrangerende forening indsætter et bufferhold i stedet for
oversiddere, et bufferhold må gerne bestå af enten 2 damer eller 2 herrer, i det tilfælde vinder mix parret 13-07 eller med point efter det opnåede resultat.
Udregningsliste er anført på deltagerskemaet.
Arrangør bestemmer præmier. Hele spillergebyret går ud til gevinster. Vær OBS! på
unge spillere ved køb af gevinster (sodavand/chokolade)
Det er arrangørens ansvar at der er det fornødne antal præmier til rådighed. Såfremt
evt. overskydende præmier ikke kan anvendes ved egne fremtidige arrangementer
eller kan returneres til leverandør, kan man forsøge at lave en aftale med næste arrangør.
Der spilles kun i mix-double (dame og herre), men undtagelse for et bufferhold.
Spilstart kl. 18.30
Indskrivning 18:00 – 18:20
Pris pr. deltager 15 kr. = 30 kr. pr. hold.
Tilmelding senest 10 min. før spilstart.
Det udfyldte deltagerskema sendes inden 3 dage til Lars G. Hyltoft.
Evt. spørgsmål – kontakt udvalget.
Vi håber på god opbakning til dette tiltag.
Venlig hilsen
DGI Storstrømmen
Petanqueudvalget
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TIRSDAGS-MIX
Reglement.
Tirsdags-Mix er en række af åbne mix-stævner med fast makker på
dagen, og ikke nødvendigvis fra samme forening, men med medlemskab
i DGI Storstrømmen.
TIRSDAGS-MIX afvikles hver den sidste tirsdag i måneden i perioden
januar til november i henhold til stævneliste som udsendes ca. medio
januar.
På hver kampdag spilles 3 runder mod forskellige modstandere iht. særskilt kampplan som tilsendes arrangementsklubberne fra DGI Storstrømmen.
Sejr = 10 point + 1 point (for hver overskydende 3 point), 0 for nederlag. Tilkæmpede points følger den enkelte spiller hele sæsonen igennem.
Ved sæsonafslutning kåres ”årets mix hold” bestående af den kvinde og
mand med flest points.
Der spilles kun i mix-double, men det behøver ikke være med samme
makker hver spilledag.
Der spilles efter DGIs regler tilpasset DGI Storstrømmen.
Spillestart kl. 18.30. Ingen forudgående tilmelding – bare mød op på dagen og meld til senest 10 min. før spilstart.
Pris pr. hold 30 kr. Hele spillergebyret går ud til gevinster.
Med venlig hilsen

DGI Storstrømmen Petanque
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