Hej petanquefolk, medlemmer af DPF, klubformænd og alle jer, der holder af det
ædle spil med stålkugler og gris…
I Turneringsudvalget arbejder vi hårdt og målrettet på, at få petanque tilbage på sporet og ind i
hverdagen.
I Turneringsudvalget har vi selvfølgelig en spåkugle, men vi er ikke virologer, vi kan ikke se ind i fremtiden. Vi
er afhængige af virkeligheden, som den kommer.
I vores vurdering af fremtiden og muligheder for afvikling af diverse turneringer, er vores bud i en Corona tid her.
Vi står på mål for at få så meget som muligt til at lykkes, men er afhængige af covid-19 situationen.
Vi vil lykkes for dansk petanques skyld og for, at vores medlemmer får glæde ved det fantastiske spil, petanque.
Sommerlandsturneringen (SLT) 2021:
I Turneringsudvalget har vi besluttet følgende:
1. Turneringen kan gennemføres ved et forsamlingsforbud på 50 personer og der planlægges efter dette, for
hele året (med en lille mulighed, for undtagelse i sidste runde). I divisionerne spilles der med 9
mandshold og i DK-serierne med 7 mandshold.
2. I Elitedivisionen, 1. division, 2. divisionerne og DK- serierne, så offentliggør vi divisioner og DK-serier,
senest den 24. marts.
3. Det kræver 10 baner i divisionerne for at afvikle hjemmebane i divisionerne og 6 baner i DK-serien. Hvis
man ikke ønsker hjemmebane, så bør i kontakte os inden den 14. marts, på tu@petanque.dk
4. Agter et hold ikke at deltage i SLT 2021, som har placering i Elitedivisionen, 1. division, 2. division eller
i DK serie, så ønsker vi at klubben afmelder holdet inden den 14. marts.
5. 1. runde bliver den 24. april med 3 kampe for hvert hold.
Er der ikke et forsamlingsforbud på 50 eller mere den 24. april, så flyttes 1. runde til den 15. maj.
2. runde bliver over 2 dage. 2 kampe den 12. juni og 2 kampe den 13. juni.
3. runde bliver den 21. august med 3 kampe.
4. runde bliver over 2 dage med 2 kampe den 11. september og 2 kampe den 12. september.
Hvad angår 4. runde, så arbejder vi med forskellige hjemmebane muligheder, alt efter forsamlingsforbud,
men kun der.
En mulighed for fælles afslutning i Hedebo for divisioner, hvis nu forsamlingsforbuddet er på 500 eller
over.
Eller for separate divisioner og DK-serier, ved et forsamlingsforbud på 100.
6. Regionalserien starter først den 12. juni og tilmelding af hold kommer til at foregå i maj måned. Årsagen
til dette skyldes, at vi gerne vil give klubberne mulighed for at finde ind til hvor mange medlemmer der er
klar til at spille SLT efter lang tids nedlukning. Vi planlægger med max. 10 kampe i regionalserien og
måske et mikro-slutspil for nogle hold.
På vegne af Turneringsudvalget
Jakob Lindeløv
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