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Kretscup: Forslag til ny poengserie for utregning.
Historie:
I et forsøk på å øke interessen for turneringer ble Kretscupen innført i Buskerud Bridgekrets i sesongen
1986/87. Den ble adoptert av NBF Buskerud i 1999. Poengskalaen var:10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I KM Par var det
15 poeng for å vinne og videre 1 poeng mellom hver plass.

I 2006 ble poengskalaen forandret til max(40, 20+ant.bord) for 1. Plass og 4-4-2-2-2-2-2….poeng mellom hver
plass for parturneringer og 4 poeng mellom hver plass for lagturneringer.

Forslag fra Kretsstyret til ny poengskala: 8, 6, 4, 2, 1.

Denne skalaen har det til felles med den forrige at den gir mange flere poeng til de beste enn til de som er
lenger ut på resultatlistene. Derfor blir forskjellen på sluttresultatet liten om den ene eller den andre
poengskalaen benyttes. Hvis denne skalaen blir vedtatt viser beregninger at det går an å vinne Kretscupen med
3 gode plasseringer. Når bare 10 spillere får poeng på hver turnering blir det få spillere som har noe å kjempe
om.

Hensikten med Kretscupen er å øke interessen for turneringer i Kretsen!

For at det skal virke slik bør resultatene oppdateres etter hver turnering og resultatlista bør være tilgjengelig på
en enkel måte på Kretsens side. Og at det er enkelt å finne ut hvilke turneringer som er med.

Oppdaterte resultater etter hver turnering øker interessen.

Det er like viktig å øke interessen for å delta i Kretsmesterskap og lagturneringer som for andre turneringer.
Alle turneringer som arrangeres av Kretsens klubber og Kretsen bør være med.

Når Kretscupen skal øke interessen for deltagelse i turneringene bør også deltagelse i turneringene telle mer
enn plassering. Hvis alle som deltar får poeng, vil alle ha mulighet til å forbedre resultatet ved å spille flere
turneringer.

Regneark for å gjøre mesteparten av jobben er komplisert (synes jeg), men det er enkelt å bruke. Det er enkelt
å legge inn resultat fra parturneringer. Tabellen fra webben kan kopieres inn i regnearket. Lagturneringer er det
mye mer arbeid å legge inn.

Om KM-Par Handicap skal regnes som egen turnering i Kretscupen overlates Kretsstyret å vurdere.

Statistikk
I 2017/2018 har det deltatt 300 spillere på parturneringene i kretsen. 2 har deltatt på 9 turneringer, 3 på 8, 6
på 6, 6 på 5, 13 på 4, 19 på 3, 63 på 2 og 186 på 1 turnering.

Kretsstyrets begrunnelse:
- Hvor mye arbeide og hvor komplisert det er å oppdatere Kretscupen er avhengig av verktøyet som benyttes.
- KM skal ikke være med. Det er like viktig å øke interessen for å delta i KM.
- lagturneringer skal ikke være med. Hvis det ikke finnes en enkel måte å legge inn resultatene på er jeg enig.

Forslag til endring av Kretsstyrets forslag:

1. 100 skalaen benyttes. Den gir 100 poeng til 1. Plass, 2 poeng mellom hver plass og like plasser deler
poengene. Alle deltagere får poeng.


