
 

 

SBBS‐REGLER   KJ‐URE CUP ”TURNERING I MAKKERSKOMAGER” 

Opdateret 2019 

1. Alle  klubber,  der  er medlem  af  SBBS  kan  ansøge  om  at  afholde  et  KJ‐Ure  CUP 

stævne. For dette betaler klubben et gebyr til SBBS på kr. 650,‐.  Der skal ansøges 

skriftligt,  senest  sammen  med  øvrige  tilmeldinger  senest  på 

reprærentantskabsmødet.  Alle deltagende spillere opkræves SBBS‐licens via deres 

klub.                                                   

2. KJ‐Ure‐turneringslederen  udsender  indbydelse  til  alle  klubber  i  SBBS.  Klubberne 

tilmelder deres spillere skriftligt til hvert enkelt stævne for sig – senest søndag før 

stævnet.  Tilmelding  er  bindende,  betaling  foregår  på  dagen  og  for  udeblevne 

hold, der  ikke bliver betalt  for,  vil  klubben modtage opkrævning på gebyret + 

kr.50,‐ via SBBS. Den arrangerende klub vil modtage deltagerlisten om torsdagen 

før stævnet, ajourført med licensnr.  på samtlige deltagere. 

3. Der  kan  max.  deltage  40  hold  i  hvert  stævne.    Hver  klub  kan  tilmelde  8  hold. 

Yderligere hold kan tilmeldes op til det annoncerede maksimum.  

4. Arrangerende klub stiller med stævneleder(e) til at køre turneringen. Denne(disse) 

er ansvarlig for opkrævning af gebyrer, lodtrækning, turneringsledelse til stævnet 

er  slut,  samt  indsendelse  af  resultater  og  relevant  information  til  KJ‐ure 

turneringslederen. 

5. Der spilles efter SBBS’ skomagerregler. Tildelte handicaps gælder hele turneringen 

igennem – også i finaler og SBBS‐cup. 

6. Ved op til og med 24 tilmeldte hold, skal der efter indledende puljer være 16 hold, 

som deles i 4 puljer og de to bedste hold herfra går videre til knockout‐kampe.  I 

klubber med 3 eller flere borde, er det op til arrangerende klub, om der skal spilles 

knockout kampe  i mellemrunden ved mere end 24 hold.  I klubber med 2 borde 

SKAL der spilles knockout kampe i mellemrunden ved mere end 24 hold. 

7. I SBBS‐Cup gives 4 point for en 1. plads, 3 point for en 2. plads, 2 point for en 3. 

plads og 1 point for en 4. plads. 

8. Spilleren med  flest  KJ‐Ure  point  efter  ”finalen”  får  sit  navn  graveret  på  KJ‐Ure 

Pokalen. 

 

 

 
 
 
 



 
 
Afvikling af makkerskomagerturneringen (KJ-Ure Cupperne).          Opdateret 2019 
 
Distance 60 points. Finale 80 points. 
 
Indledende runder i puljer med 4 eller 5 hold, afhængig af tilmelding.  
Lodtrækning skal fordele holdene bedst muligt, så forskellige klubber mødes. 
Placering for holdene i de enkelte puljer afgøres således: 

1. Flest matchpoints (antal vundne kampe). 
2. Højeste taberscore (score i tabte kampe). 
3. Indbyrdes kamp. 

Mellemrunde. 
16 hold videre i 4 puljer a 4 hold. 
Se pulje fordeling i turneringsskemaet. 
 
Herfra går nr.1 og nr.2 fra hver pulje til Knockout turnering:  
1/4-finaler                 1/2-finale                                finale 
A: nr.1 mod nr.5        E: vinder A – vinder B          G: vinder E – vinder F 
B: nr.2 mod nr.6        F: vinder C – vinder D 
C: nr.3 mod nr.7 
D: nr.4 mod nr.8 
 
KJ-Ure points: 
Der gives 1 point for at nå til 1/4-finale. 
Endnu 1 point for at vinde 1/4-finale. 
Endnu 1 point for at vinde 1/2-finale. 
Endnu 2 points for at vinde finalen. 
Handicap: 
Vinderne får handicap + 10 points videre i sæsonen. 
Nr.2 får handicap + 8 point videre i sæsonen. 
Nr.3+4 får handicap + 6 point videre i sæsonen.   
Ved hold med forskelligt handicap er det højeste handicap som tæller. 
Det er spillerens egen pligt at oplyse sit handicap! ( Hvis ikke, erklæres kampen tabt.) 
 
Præmiefordeling: (Indskud pt. kr. 100,- pr. hold) 
Vinder af finalen får 50 % af indskuddet. 
Taber af finalen får 25 % af indskuddet. 
Taberne af semifinaler får hver 12,5 % af indskuddet. 
 
Spilleren med flest KJ-Ure points får sit navn graveret på KJ-Ure pokalen. 
 
Afvikling af enkeltmandsfinalen (SBBS-Cup). 
 
Distance 60 points (+ evt. handicaps). Der spilles dobbelt knockout turnering med deltagelse af de 
spillere, der har opnået KJ-Ure points samt deltaget min. 2 gange i sæsonens løb. Ved deltagelse menes 
fysisk tilstedeværelse. 
 
KJ-Ure point: 
Nr. 1 giver 4 point, Nr. 2 giver 3 point, Nr. 3 giver 2 point, Nr. 4 giver 1point 
 
Spilleren med flest KJ-Ure point efter SBBS-finalen får sit navn graveret på KJ-Ure Pokalen. 
 
Præmiefordeling: (Indskud pt. kr. 50,- pr. deltager) 
nr.1: 50%   nr.2: 25%   nr.3 og 4: 12,5% 
SBBS giver samme beløb som det samlede deltagerbeløb til forhøjelse af præmierne 
 


