Svealands Bouleförbund
i samarbete med

Upsala Petanque Club och Örsundsbro SK
inbjuder samtliga föreningar i SvBF till

Lag-DM V55 och V65 i Uppsala
Datum:

V55: Lördag den 30 mars 2019
V65: Söndag den 31 mars 2019

Arrangör Upsala Petanque Club
Arrangör Örsundsbro SK

Plats:

Gottsunda Boulehall i Uppsala, längst ner på Valthornsvägen (mitt emot
nr 19).

Tid:

Anmälan av laguppställning senast kl. 9.00
Samling kl. 9.15 med spelstart kl. 9.30.
Sekretariatet är öppet från kl.8.30.

Spelform: Varje deltagande lag består av två trippellag samt eventuellt valfritt antal
reserver.
Klubben har även rätt att använda sig av en fjärde spelare (avbytare) till
varje trippellag.
Inbytet av den fjärde spelaren får ske en gång/match och bytet ska
genomföras mellan två spelomgångar och innan lillen kastas ut på nytt.
Motståndarlagets lagledare ska informeras om att byte kommer att ske.
Tävlingen genomförs som enkelmöte, d.v.s. klubbens förstalag (lag 1)
möter motståndarens första lag (lag 1) och klubbens andralag (lag 2) möter
motståndarnas andralag (lag 2)
Varje förening har rätt att anmäla fler än ett lag.
Tävlingen kommer att genomföras som gruppspel.
Efter anmälningstidens utgång beslutas om hur många grupper som
kommer att spelas samt hur många lag, som går vidare till slutsp el, som
avslutas med semifinal och final.
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Anmälan: Till tävlingskalendern på www.sbfonline.se senast den 22 mars 2019.
Anmälningsavgiften 600 kr/lag betalas föreningsvis
till Svealands Bouleförbund senast den 22 mars (bankgiro: 283-4893)
Övrigt:

Enhetlig klädsel gäller för varje lag enligt SBF-s regler.
SBF-s internationella tävlings-och spelregler gäller.

Parkering: Parkering för några bilar finns utanför hallen. Om den är full finns det
gott om gratis parkeringsplatser i Gottsunda Centrum ca 200 m från
hallen.
Mat:

Restauranger finns i Gottsunda Centrum.

Cafeteria: finns i hallen med kaffe, te, annan dryck, varma och kalla smö rgåsar, varm
korv, våfflor m.m.
Logi:

Förslag: Sunnersta Herrgård har ett vandrarhem, som ligger knappt 3 km
från Gottsundahallen (ca 7 minuters bilfärd). Vacker omgivning, fräscht
och billigt.
I centrum finns flera vandrarhem och hotell.

Frågor:

Inga Stenbrink Tel. 0732 466 956 inga.stenbrink39@gmail.com
Ylva Melin
Tel: 070 546 54 14 orsundsbro.sk@telia.com

Välkomna!
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