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Afvikling af seniorcupper i region vest. 
 
 
Vores seniorcupper er heldigvis en succes, -men succes kan også give problemer, - efter at der er sat max. 
antal ved cupperne, er der alt for mange der ikke kommer med, så nu vil vi ”måske” forsøge at køre det 
på en lidt anderledes måde, hvor alle kan deltage, -ingen max. deltager begrænsninger. 
 
Seniorcup er for alle seniorer (fra 19 år og opefter - kvinder og mænd ) 
Ladies cupperne fortsætter som hidtil. 
 
Eksempel. 
64 spillere (det kunne også være flere) tilmelder sig seniorcup nr. 1  
Spillerne inddeles geografisk således at man maximalt kommer til at køre omkring 70 kilometer hver vej. 
Man kender således ikke på forhånd spillestedet men man ved at man kommer til at spille i nærheden. 
Der regnes med 4 spillere pr. bord – opdelt i 4-mandspuljer. Der skal således afvikles 6 kampe pr. bord. 
2 spiller og 2 dømmer. Normalt vil puljen være færdigspillet omkring. Kl. 15.30 hvilket indebærer at  
alle kan være hjemme til fjernsynstid lørdag aften  
En klub med 2 borde kan således få et arrangement med 8 spillere. 
 
Resultatet af cuppen udregnes på følgende måde: 
Alle puljevindere sorteres efter snitprocent. Den bedste puljevinder vinder selve cuppen. 
Hvis cuppen har haft f.eks. 16 puljer vil puljevinderne således opnå en placering fra nr. 1 til 16. 
Herefter sorteres alle 2’ere der så får placeringerne fra 17 til 33 og så fremdeles. Der er præmier til de 4 
bedste i hver cup - præmierne fremsendes af DDBU (i form af gavekort til f.eks. Føtex, Kvickly e.l.)  
 
Herefter udarbejdes en løbende rangliste der kan følges fra cup til cup. 
Når det planlagte antal cupper er afviklet går de 32 bedst placerede på ranglisten til en semifinale 
hvorefter man finder finaledeltagerne i alt 16 spillere. 
Spillernes opnåede point lægges sammen således man også kan kappes om hvilken klub der bliver bedst i 
sæsonen. 
 
 
 
 
Med sportslig hilsen 
DDBU´s Turneringsudvalg 
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