Modtagne kommentarer, kritik og forslag vedr. Masters-turneringerne

Carina Janson - Malmö QUA
Tack för sist. Det som är bra, är många matcher och det skall kunna gå fort, (jag menar man vet när det börjar och slutar).
Allt för lång tid mellan matcherna, men det tror jag beror på att man inte har gjort det så mång gånger ännu. Vi brukar spela
monrad i Borås ibland och det är aldrig längre än en kvart mellan matcherna. Utom för middagspausen som är ca 45 minuter.
Annars var det en trevlig tävling och ett fint arrangemang.
Ha det gott - Carina Janson
Jakob Lindeløv - Korsør Petanque Klub
Og så lige et par kommentarer:
- Generelt et godt tiltag.
- Det bør søges undgået at et hold får den samme bane 2 gange i træk.
- Spisepausen var lige lang nok. jeg vil foreslå at pausens længde varieres efter følgende skitse. antallet af hold = antallet af
minutters pause. Dog ikke unde en halv time og ikke over en time. Alternativt vil jeg foreslå 45 minutter fra der bliver fløjtet
af. (så vil hold der spiller meget over tid stadig kunne nå det) jeg var selv med til at trække en kamp ca. 25 min efter fløjt.
Stof til næste år
Det ærgrer mig noget at ranglistepointene ikke er personlige og jeg dermed er til last for dem jeg spiller sammen med, idet
jeg kun når at deltage i 3 turneringer og eventuelt finalen. Jeg er ikke sikker på at systemet vil skabe flerer sammenspillede
hold.
Såfremt pointene skal følge holdet, bør et hold kunne bestå af 4 personer, med mulighed for udskiftning mellem hver kamp.

Eric Geraci - KPK - har sendt eget indlæg fra KPK's website
Jeg ved i gerne vil have feedback. Her er det jeg har skrevet på KPK's hjemmeside:
"Jeg synes det er godt DPF holder en turnering med rangliste point, med DIF anderkendte regler og belønning til vinderne altså en vinderturnering for de 8 bedste hold med 15.000kr til over-vinderne. Det er god promovering for sporten og for
vores egenopfattelse.
I forhold til resten af spillekalenderen er denne type turnering måske lidt for dominerende og massiv. Hvis 6 kampe plus
frokostpause tager 6,5 time, vil finalen sættes i gang kl. 4. Det vil imødekomme i stort behov hos mange. Denne
turneringsform må gerne speedes op. Jeg forstår at et attraktivt mål er, at give folk mange kampe, at holdene møder hold af
"samme" styrke som dem selv, at skære længden af turneringerne ned, at planlægge finalens start forud for turneringen, at
blive anderkendt af DIF ved at indgå på deres kriterier for at være fuldgyldigt medlem, at fremhæve det sportslige element,
at få stor tilslutning til turneringerne, at gøre det muligt for de enkelte spillere at gøre opmærksom på sig selv med gode
resultater og at gøre det attraktivt at deltage og gå efter den store premie blandt de 8 bedste hold.
Som det var i lørdags trænger turneringen til justeringer på flere områder, selvom flere af målene måske blev indfriede bl.a.
med 49 tilmeldte hold! Dette er hvad jeg mener vil hjælpe:
35-40 min/ kamp i de første 2 kampe, hvor der er størst forskel på styrkeforholdet og gradvist give mere tid fra kamp til
kamp. Der sættes i gennemsnit en ny kamp igang hver time (noget som korter pausen mellem kampene ned. Mange hold
har naturlige pauser, når deres kamp bliver færdig før tidsgrænsen). Dette vil give en naturlig pause til næsten alle hold og
samtidig skære drastisk ned på dagen. Det er godt finalen er uden tidsgrænse. Man kunne måske afvikle en kamp om 3.
pladsen ved siden af finalen. Det tager ikke længere tid og giver en form for belønning til dem der har klaret sig lige under
eminent på dagen. 30min. frokostpause er tilpas. Tænk igen på at en del får 40-50 min på trods af en regel på 30min.
Måske færre Marsters-turneringer i forhold til turneringer med løse regler. Folk har brug for at være sig selv og hygge sig
samtidig med at tage udfordringen op ved at spille Marsters! Jeg tænker på KÅ og Hedebo. De to turneringer er almindelig
anerkendt som de fedeste på spillekalenderen med god grund. Folk kan godt styre deres alkoholforbrug på et acceptabelt
niveau. Endnu vigtigere er det at folk har brug for dette som en form for kompensation for de regler de må følge i
hverdagen. Dette er et centralt element i det der gør fedt at komme ud og spille. Jeg selv drikker aldrig til en turnering, men
kan udemærket følge dem der gør det til disse turneringer og nyder den glade stemning der følger med. Jeg mener samtidig
det er godt at vi har Marsters - ranglisteturneringerne, DPF's opfyldelse af DIF's krav. Her skaber vi en vigtig del af
grundlaget for vores udvikling på længere sig. Det er vigtigt at det er en afbalanceret ligevægt mellem dette og behovetet
for at komme ud og spille en fed aflappet turnering.
Det er synd ranglistepointene knytter sig til holdet og ikke spillerne, men godt at pointene giver mulighed for en stor
belønnning. Jeg kan regne med mit spil, men ved ikke om jeg kan gå efter den store premie, fordi jeg ikke kan regne med
det samme hold hver gang (mine to makkere er fra Jylland!). Som Peter Ellekær skriver på carreau er det nok en god ide, at
ALLE turneringer bliver afholdt om lørdagen som en fast del af Marster-konceptet. Jeg ved selvfølgelkig ikke hvad der afgør
om turneringen som nu ligger på en lørdag eller søndag. Men lørdage vil være en stor håndsrækning til spillere på den anden
side af sundet. Det må være en fordel for en stor tilslutning at lade den enkelte spille tage pointene med sig fra sine
tidligere hold. På den måde bliver det for alvor interessant for den enkelte at finde et hold vedkommende kan vinde med.
I sidste ende er jeg glad for at der er et nyt koncept. Jeg håber det er fleksibelt, udvikler sig og bliver bedre end det er
nu..." Mvh Eric Geraci

Godt forsøgt, DPF. Og held & lykke med Masters.
Nogle ting skal vel lige justeres.

Pierre Urvoy - KPK

Tiden plus 2 runde; det er OK.
Lodtrækningen er sådan set lige meget, vi er kommet for at spille mod hinanden dog har Ulrik Løye fra vores klubber noget
som burdes tages til efterretningen om man ønsker at få et mindre; Tilfældighed sandsynlighed held
Godt nok bør der vel findes en salgs A & B cup system som monsieur Peter Ellekær nævner i sit indlæg.
Dem som så havde meldt sig til B mødt bare nogle fra A som så havde mødt nogle lidt dygtigere modstander og dertil fik de
så imgen point i deres række...
Det er så ikke lige meget, skriver nogle når man har tabt de første to kamp Fra nr.33 og til nr. 49: 2 sejre
6 Kampe og kl. mange for ingenting, altså ude over træningen/kompetitionen med sig selv
Fra nr.7 til 18: 4 sejre nr.7 med bedre målscore end nr.18
Så kommer den der med
Tilfældighe
Det samme med 3 sejre nr.19 får 26 point og nr.30 ingenting
Jeg kan ellers tilslutte mig dem som nu mener at det var så opstartet og at der lige bliver rettet hist & pist
Med boulig hilsen
Pierre 19(Københavns pétanque Klub)-006

