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PROPORTIONER TIL BRAVO TOURS 

CUP 
Deltagere: Turneringen er en lukket turnering for medlemmer som har Nordvestjysk 

Golfklub som hjemmeklub. 

Max. handicap 37 for den enkelte spiller. 

Antal deltagere: Max. 64 par. 

Foursome: 

Hvert par spiller med 1 bold og partnerne spiller skiftevis på hvert hul og 

skiftevis fra hvert tee-sted. 

Max. 8 slag mellem partnerne. 
 

Eks.: Par nr. 1 (spiller 1 har 20 slag og spiller 2 har 30 slag). Dette giver 20 + 28 

= 48:2 = 24 

Antal Tildelte Slag. 

Par nr. 2 (spiller 1 har 10 slag og spiller 2 har 17 slag). Dette giver 10 + 17 = 

27:2 = 14 ATS 

(forhøjet) 
Par nr. 1 har dermed 10 slag på par nr. 2. 

 

ATS: 

Antal Tildelte Slag 

 

Puljer: 
I indledende runde deles der op i puljer med 4 par (alle mod alle) i ATS-orden. 

De 2 bedst placerede par går videre til A-knockout-turneringen 

De 2 lavest placerede par går videre til B-knockout-turneringen 
 

Dead-line: 

Skal overholdes. 

Kun dispensation ved torden/lyn 
 

Afvikling af turneringen: 

Af egen interesse aftales hurtig afvikling af turneringen. 
Det enkelte hold må gerne selv medbringe et flag, som indikerer over for andre, at 

de KUN 

spiller en 2-bold. 
 

Manglende afvikling af puljekamp: 
Hvis to par i en pulje ikke får færdigspillet sine kampe afgør de 2 par hvem der 
vinder 1-0 og hvem der taber 0-1. 

 

Hvis et par trækker sig fra Bravo Tours turneringen skal det straks meddeles til 

turneringsledelsen. Manglende matcher vindes af modspillerne med 1-0. 

 
 

Knock-out turneringen: 
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Deadline skal overholdes. 
Hvis man ikke kan finde en spilledag eller finde ud af hvem der går videre – går 

ingen videre og næste modspiller vinder uden kamp. 
 

Sudden death: 
Hvis en match i knock-out turneringen er uafgjort efter hul 18 fortsættes straks på 
hul 1 og med samme antal slag på hinanden som på de første 18 huller og med 

samme fordeling (svarer til at starte en ny runde). Det par, der først vinder et hul, 
har vundet matchen. 

 

Point: 
Vundet kamp = 2 point 
All square = 1 point 

Tabt kamp = 0 point 

 

Ved pointlighed i puljen tæller sejren/nederlagets størrelse i henhold til følgende 
regel: 

 

Resultat Vinder Taber 
Tillægspoint Tillægspoint 

0-0 0 0 
1-0 +1 -1 
2-0 +2 -2 
2-1 +3 -3 
3-1 +4 -4 
3-2 +5 -5 
4-2 +6 -6 
4-3 +7 -7 
5-3 +8 -8 
5-4 +9 -9 
6-4 +10 -10 
6-5 +11 -11 
7-5 +12 -12 
7-6 +13 -13 
8-6 +14 -14 
8-7 +15 -15 
9-7 +16 -16 
9-8 +17 -17 
10-8 +18 -18 

 

Eksempel: 
3-2, 2-0, 1-2 = 4 matchpoint samt + 4 tillægspoint (+5, +2, -3 = +4 

tillægspoint) 

tillægspoint) 

tillægspoint) 

A Knock-out turneringen 

1-0, 2-1, 2-3 = 4 matchpoint samt - 1 tillægspoint  (+1, +3, -5 = -1 
 

B Knock-out turneringen 

1-3, 1-0, 2-1 = 4 matchpoint samt - 0 tillægspoint  (-4, +1, +3 = 0 
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A Knock-out turneringen 
0-1, 2-4, 1-2 = 0 matchpoint 

B Knock-out turneringen 
 

Ved lighed efter både matchpoint samt tillægspoint foretages lodtrækning. 

 
 

A og B finaler spilles på revancematchdagen. I tilfælde af afbud på 
forhånd fra deltagere, forbeholder tu-udvalget sig ret til at disponere 

alternativt. 

 
 

Turneringsledere: 

 
Peter Bovbjerg  2082 4833  

jpbelb@gmail.com  

 

 

 

Henrik Pihl 2126 1700 
mail@el-pihl.dk 

ole
Textbox
Per Haagaard, 23643046haagaard@privat.dk
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