POKALTURNERINGEN * rapport fra 2020 * efter 3. runde.
I pokalturneringen deltager samtlige 60 signaturer fra Danmarksturneringen.
Der kæmpes mand-mod-mand indtil en signatur har vundet 2 kampe og der fortsættes indtil næste runde
begynder. Er der i en kamp, stadig ikke fundet en afgørelse inden næste runde går i gang, må der fintælling
til efter nedenstående beskrevne regler fra Reglementshæftet:

1) 2 Sejre
2) 1 sejr mod 0
3) Flest rigtige over de 7 kampe
4) Førstnævnte (hjemmebane) vinder

Følgende er kvalificeret til 3. runde:

DT 1. division: 3 sign.: SPVK, ARSENAL, NIELSEN.
DT 2. division: 4 sign.: NUSER, FOX, TYNDE, STEAM.
DT 3. division: 9 sign.: IPSWICH, BRØNDBY, AYA, PIRLO, CHAMP, FRÆSER, MANUTD, ZLATAN, BAMSE.
De fremhævede signaturer er alle fiktive tippere ”styret” af turneringslederen.

Som det fremgår af ovennævnte, er Pokalturneringen 2020 meget speciel, idet det kun lykkedes for 3 tippere
fra den bedste række at kvalificere sig til 3. runde.

Meget bemærkelsesværdigt er der 7 fiktive tippere med blandt de 16 tilbageværende tippere i Pokal´en.

3. runde:
Der var ingen interne opgør mellem tippere i den bedste række og heller ingen interne opgør mellem
tippere fra 2. division.

Der var to interne opgør mellem tippere i 3. division:

AYA (3) – PIRLO (3): (8 – 8, 4 – 3, 5 – 4):
Her var der lokalbrag mellem to top-tippere fra 3.
division. Den fiktive tipper PIRLO var en anelse
favorit på grund af placeringen og det blev da også
som ventet en hård kamp, men det var dog AYA,
der trak fra med to beskedne sejre efter den første
kamp der endte uafgjort. Så fortsat succes for AYA
i Pokal´en og en billet til ¼-finalen. Den fiktive
tipper PIRLO færdig i Pokal´en for denne gang.

PIRLO

AYA

CHAMP (3) – FRÆSER (3): (6 – 8, 5 – 4, 4 – 5):
Endnu et lokalbrag mellem to fiktive tippere fra 3.
division. Begge tippere styres af turneringslederen, der efter bedste evne sætter varierende
tipstegn for de fiktive tippere. FRÆSER lagde hårdt
ud og storsejren i den første kamp, fik afgørende
indflydelse på at FRÆSER gik videre efter de to
efterfølgende opgør med en sejr til hver side.
CHAMP er hermed ude af Pokalen, mens den
fiktive tipper FRÆSER fræser videre til ¼-finalen.

CHAMP

FRÆSER

Der var et enkelt opgør mellem tippere fra 1. division og 2. division:
SPVK (1) – NUSER (2): (8 – 6, 3 – 4, 5 – 4):
Selv om SPVK huserer i bunden af den bedste
række, fik SPVK tildelt favoritværdigheden.
Veteranen NUSER er godt nok fint med fremme i
feltet i 2. division, men desværre er stabiliteten
meget svingende. SPVK lagde ud med at give
NUSER en afklapsning og selv om det lykkedes for
NUSER at få en smal sejr i hus i returopgøret, var
NUSER groggy og fik det afgørende stød ud af
Pokal´en i den 3. kamp. Så SPVK erhvervede
hermed en billet til ¼-finalen.

NUSER

SPVK

Der var to opgør mellem tippere fra 1. division og 3. division:
MANUTD (3) – ARSENAL (1): (6 – 8, 5 – 5, 4 – 5):
Den fiktive 3. divisionstipper MANUTD var oppe
mod en af foreningens skrappeste tipper ARSENAL
fra toppen af den bedste række og MANUTD var
på forhånd ikke levnet en chance. ARSENAL lagde
da også ud med et knock out stød i den første
kamp og selv om det lykkedes MANUTD at komme
lidt tilbage med en uafgjort kamp, var det en smal
sag for ARSENAL at give MANUTD det afgørende
stød i den 3. kamp og dermed var den fiktive tipper
MANUTD ude af årets Pokalturnering. ARSENAL
med en 3. plads i Pokalen i 2007 er hermed videre
til ¼-finalen.

MANUTD

ARSENAL

BAMSE (3) – NIELSEN (1): (7 – 9, 4 – 2, 5 – 6):
NIELSEN fra den bedste række var storfavorit i
dette opgør mod BAMSE fra den laveste række.
BAMSE havde inderst inde håbet, at det skulle
blive i 2020, at 2. pladsen i Pokalen 2010 skulle
forbedres, så BAMSE havde sat alle sejl ind på at
komme videre. NIELSEN lagde hårdt ud i den
første kamp, men det rystede ikke BAMSE, der gav
igen af samme skuffe, men så svigtede koncentrationen for BAMSE i den 3. kamp og afsked med
Pokalturneringen 2020 var en realitet. NIELSEN nu
med i ¼-finalen.

BAMSE

NIELSEN

Der var 3 opgør mellem tippere fra 2. division og 3. division:

FOX (2) – IPSWICH (3):
(8 – 10, 5 – 5, 7 – 5, 4 – 4, 8 – 8, 8 – 8, 7 – 7):
Pokalmesteren 2016 FOX var ude i et maratonopgør i denne 3. runde mod den fiktive tipper
IPSWICH og efter en sejr til begge sider, var der
ingen af tipperne, der ville give sig og de afsluttede
med fire uafgjorte kampe og så måtte man bruge
den mest yderliggående regel, der fortæller at
hjemmebanen i så fald er vinder. Så FOX var den
heldige her og fik hermed billet til Pokalturneringens ¼-finale. Den fiktive tipper IPSWICH
ude af turneringen med æren i behold.

IPSWICH

FOX

BRØNDBY (3) – TYNDE (2): (8 – 10, 4 – 3, 7 – 6):
Her var Pokal-Mesteren 2015 TYNDE fra 2.
division, helt klar favorit mod den fiktive tipper
BRØNDBY fra den laveste række. TYNDE lagde ud
med en kæmpesejr og alle troede at billetten til ¼finalen var så godt som hjemme, men en tynd
efterfølgende uge fik BRØNDBY ind i kampen igen
og så fik TYNDE stødet i den 3. kamp og en
overraskende afsked med TYNDE i årets
Pokalturnering var en realitet. Den fiktive tipper
BRØNDBY nu med i ¼-finale feltet.

TYNDE

BRØNDBY

ZLATAN (3) – STEAM (2): (8 – 9, 5 – 5, 5 – 6):
Det var en meget lille favoritværdighed som
STEAM fra den nedre nede af 2. division fik tildelt,
idet den fiktive tipper ZLATAN opnåede en 2. plads
i Pokalen i 2017. Men det var STEAM der meget
forsigtig lagde ud med en beskeden sejr og selv om
det lykkedes for ZLATAN at få uafgjort i den 2.
kamp, fortsatte STEAM i samme spor og fik endnu
en sejr hjem i den 3. kamp og dermed en billet til
¼-finalen.

ZLATAN

STEAM

Følgende er videre efter 3. runde:

DT 1. division: 3 sign.: SPVK, ARSENAL, NIELSEN.
DT 2. division: 2 sign.: FOX, STEAM.
DT 3. division: 3 sign.: BRØNDBY, AYA, FRÆSER.

De fremhævede signaturer er alle fiktive tippere ”styret” af turneringslederen.

Alle 3 tilbageværende 1. divisionstippere overlevede 3. runde, hvor det især gik ud over 3. divisionstipperne,
der i 3. runde mistede 2/3 af de tilbageværende tippere.

Men der er stadig 2 fiktive tippere med blandt de 8 tilbageværende tippere i Pokal´en.

Kampene i de spændende ¼-finalerne:

SPVK (1) – FOX (2):
BRØNDBY (3) – AYA (3):
FRÆSER (3) – ARSENAL (1):
STEAM (2) – NIELSEN (1):

¼-FINALERNE i Pokalturneringen starter i uge 29.

Harry

