Mastersturneringen
Indbydelse til Masterturneringen 2018
Hermed inviteres alle klubber til Masterturneringen 2018.
Turneringen afvikles i 2 indledende runder i uge 21 (22.-25. maj) og uge 24 (11.-15. juni), men kan dog efter
særlige omstændigheder placeres enten før eller efter uge 21 og 24.
De 6 bedste Mixhold og Kvindehold fra henholdsvis øst- og vest Danmark, kvalificerer sig til finalen.
Der afholdes i år ikke øst/vest mesterskaber samtidig med finalen, men de samlede resultater efter de 2
indledende runder afgør hvem der kan kalde sig henholdsvis Øst og Vest mester. Medaljerne uddeles til
holdene ved en passende lejlighed.
Finalen, om det danske mesterskab, finder sted søndag den 23. september. Lokaliteten er endnu ikke
fastlagt for 2018 (lige år skal det placeres i øst).
I 2018 er det pointtabellerne i MARS som bruges som beregningsgrundlag i indledende runder og i finalen.
Bemærk, at det er muligt at stille fælleshold mellem flere klubber. Fælleshold skal dog først godkendes af
Masterkomiteen. Ansøgning skal sendes inden 1.3.2018 til: knuderik@sport.dk
Øvelsesrække for Mastersturneringen og oversigt over de tilmeldte hold i 2017 er vedlagt som bilag til
denne indbydelse.
Normalt er der så mange tilmeldte hold, at der afvikles indledende runder i 4 regioner: Jylland/Fyn Nord og
Syd samt Sjælland Nord og Syd. Til de indledende runder skal der bruges 8 arrangører.
I år er der allerede 2 klubber som har meldt sig som arrangør. Aalborg har 2. runde i Jylland/Fyn nord
mandag den 18. juni og Esbjerg har 2. runde i Jylland/Fyn Syd tirsdag den 12. juni.
Hvis din klub har mulighed for at afholde en eller 2 runder, må du gerne angive det ved tilmeldingen. Det er
normalt meget svært at skaffe tilstrækkeligt med klubber, der vil afholde en indledende runde. Som
arrangørklub modtager man et honorar på kr. 3350 (i 2018)
Sidste tilmelding til Mastersturneringen 2018 er torsdag den 1. marts.
Af tilmeldingen skal fremgå hold (mix eller K), samt navn, mail og telefonnummer på holdleder og
kontaktperson. Desuden evt. tilbud om at være arrangør af en runde samt arrangør af finalen (Øst hold).
Tilmeldingen (udfyld vedhæftet ark med oplysninger) sendes på mail til: knuderik@sport.dk
På Masterkomiteens vegne
Hilsner Knud E
Knud Erik Pedersen/ tlf.: 2623-1284

