
SOMMER 
CUP   2017
1: To 06.04
Påske 13-17.04

2: To 20.04 
3: To 27.04
4: To 04.05
5: To 11.05
6: To 18.05
Kr.Himmelfart

7: To 01.06
8: To 08.06
9: To 15.06
Finalestævne:

To 22.06

Mødetid:
kl. 18.30

Spilstart:
kl. 18.45

Hermed datoerne til sæsonens SommerCup.
Alle kampe spilles hos Sisu/MBK på Nørre Boulevard 1, 
8000 Århus C  -  Tlf. 86 26 46 46.

Der spilles i denne sæson i hallen
Kampene afvilkes på 9-12 borde. Ved mange spillere kan 
den “Lille Sal” også benyttes.
Mødetid: kl. 18.30 - Kampstart: Kl. 18.45.
Man skal have deltaget i mindst 4 runder for at kva-lifi-
cere sig til 1. division i finalestævnet. 
Finaledagen: Har du deltaget i 4 runder, er spisningen 
gratis (startpenge hævet til kr. 25 denne dag). Har du 
deltaget i færre runder koster spisningen for spillere el-
ler ledsagere +kr. 60
Det koster kun kr. 25 at deltage pr. runde.
Turneringen starter i uge 14 i forbindelse med at JBTU’s 
sidste kampe afsluttes i uge 14 = ugen før Påske - og vi 
slutter i Juni (kort før Veteran EM). Vi spiller fortrinsvist 
i hallen.
Regler: Ratingtal pr. 30. marts gælder for alle og starter 
ved den første runde man spiller. Man kan optjene extra 
points fra runde til runde. 
Vi spiller som sædvanligt bedst á 4 sæt (Linde-regler: 
2-2 er så muligt, og den der fører 2-1 får en cirkel, som 
kan være afgørende ved helt lige score. NB! Sætscoren i 
alle kampe tæller først). 
Vi bestræber os på at alle får 5 kampe pr. spilledag; Flg. 
systemer anvendes (TU Bestemmer): • A: 2 puljer á 5 
mand med 1-1, 2-2 osv. • B: 2 puljer á 4 mand med kryds 
1 og 2 samt 3 og 4. • C: 3 puljer á 4 mand med nye puljer 
for 1’ere, 2’ere osv.
Nr. 1 i een division er garanteret en plads i rækken højere 
i næste runde, uanset om man er mange ratingpoints 
efter de andre - ellers er det vore interne ratingtal, der 
sætter rækkerne fra gang til gang. 
I finalerunden får man 4 kampe, bortset fra nr. 1 og 2 i 1 
division, som spiller semi- og finale om årets “titel”. Fi-
nalepuljerne spilles efter de nye ratingtal, således at de 
8 bedst-placerede spiller i 1. division (2x4) (her gælder 
oprykningen ikke fra 2. division), dog skal man mindst 
have deltaget i 4 indledende runder for at komme i 1. 
division på finaledagen. Resten af divisionerne er efter 
de nye ratingtal, og spilles i puljer á 2x4, så vi kan blive 
færdige i god tid af hensyn til spisningen.   

Spisningen: Finder vi ud af i løbet af turneringen.

TU:  Jens-Erik Linde og Finn Jensen
Runde 7 er uden Linde, da jeg er til VM senior + SCI Ju-
bilæum.


