Sommerlandsturnering 2021
Vi har hermed fornøjelsen og invitere til dette års Sommerlandsturnering, SLT 2021.
Hold der ligger i DK- serien eller i Divisionerne skal ikke tilmelde sig, de skal blot betale inden
lørdag d. 13. marts 2021. kl. 23.59
Skulle en klub, være vidende om, at de skal spille i DK-serie eller i en af Divisionerne, men at de er forhindret i at kunne
spille i 2021, skal de skrive en mail til Turneringsudvalget (tu@petanque.dk ), inden søndag d. 14. marts 2021.
For at deltage i Regionalserien, skal et hold tilmelde sig senest onsdag d. 19. maj 2021 kl. 23.59 via Dansk Petanque
Forbunds betaling site.

For klubber der spiller i Regionalserien 2021 er følgende gældende:
1.
Der spilles med 7 mandshold.
Kampe i Regionalserien startes på 0 - 0.
På holdskemaet noteres start og slut tidspunkter.
BEMÆRK!: Alle spillere på holdet skal have en licens. (Licens købes til 0,- kr. af klubbens licensbestiller i
portalen)
2.

Der spilles i år på følgende datoer:
1. runde: lørdag d. 24. april. Alternativt med forsinket start d. 15. Maj (Kun divisioner og DK serie)
2. runde: lørdag d. 12. og 13. juni Alle rækker(Regionalserien spiller ikke 1. runde, men går direkte til 2.
runde.)
Ekstra weekend reserveret til SLT. Skulle vi ikke komme gang hverken d. 24. april eller d. 15. Maj har vi
reserveret d. 26/6 og 27/6 (Divisioner og DK serie/alle rækker)
3. runde: lørdag d. 21. august (Alle rækker)
4. runde: Slutspil for Elite-, 1. og 2. Divisioner, lørdag d. 11. september og søndag d. 12. september.
4. runde: Slutspil for Danmarks- og Regionalserie, lørdag d. 18. september og søndag d. 19. september

Skulle en klub ikke ønske hjemmebane bedes dette meldt til TU (tu@petanque.dk ), inden søndag d. 14. marts 2021.

Corona forbehold:
Turneringen er planlagt ud fra at den kan spilles med et forsamlingsloft på 50, og sættes ikke i gang før dette opnås.
Som hjemmebane klub er det vigtigt, at der hele dagen i gennem kan holdes en god hygiejne i forhold til toiletbesøg mm.
Desuden skal de gældende restriktioner til enhver tid overholdes.
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