justerad 2009

Tävlingsbestämmelser för Dalabridgens distriktstävlingar.
Som grund för distriktets mästerskapstävlingar ligger Förbundet Svensk Bridges (FSB)
aktuella Tävlingsbestämmelser för SM-tävlingar. Dalabridgens tävlingsbestämmelser skall
förtydliga och komplettera FSBs regler.
Dalabridgens distriktstävlingsledare (DTL) är ansvarig för att DM-tävlingarna arrangeras
enligt dessa bestämmelser.

Allmänna bestämmelser:
Speltider:
Tillåtna system:
Startavgifter:

Prispengar:

Dalabridgens distriktsfinaler skall normalt ha spelstart 1000.
Alla av Dalabridgen arrangerade tävlingar tillåter B-system
med max 10 prickar.
Samtliga finaler för par: 200 kronor per spelare
(juniorer tillhörande Dalabridgen betalar 100 kronor).
Semifinal lag: 400:- pr lag.
Final lag: 800:- per lag.
För tävlingar som är som kval till SM ges inga priser.
För distriktstävlingar som ej är kval till SM går 50 % av tävlingens netto
till priser. För Lagbarometern går hela tävlingens netto till priser. Det ges
normalt ut tre priser. Priserna utbetalas av Dalabridgens kassör efter att
tävlingens räkenskap har avslutats.

Annars gäller:
• För att ett par skall bli Distriktsmästare i Dalabridgen skall bägge spelarna i

paret tillhöra en av Dalabridgens klubbar.
• Om bara ett par får representera Dalabridgen i en SM final skall minst en av
spelarna i paret tillhöra en av Dalabridgens klubbar.
• För att ett lag skall bli Distriktsmästare i Dalabridgen måste minst tre av
spelarna i laget tillhöra några av Dalabridgens klubbar, och ha spelat minst
hälften av tiden (eller minst två halvlekar i finalen).
DTL skall under augusti skicka ut information om de förutsättningar som i övrigt gäller, som
• Översikt över arrangerade kvalheat (par och lag).
• Startavgifter för deltagning i kvalheat (par och lag).
NB! Lokala bordsavgifter tillkommer.
• Information till arrangerande klubb om inbetalning av startavgifter.
• Plats för DM-finaler.
Särskiljning för par
Om två eller flera par i ett kvalheat eller final uppnår samma poäng och rangordningen av
paren kan ha betydelse för fördelning av vidare spel skall särskiljning göras för berörda par.
Särskiljning sker i första hand på basis av antal vunna brickor mellan de i särskiljningen
inblandade par. Om detta inte skiljer paren åt avgör inbördes möte, därnäst lotten.
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Reserv i partävling
Ett par får sätta in en reserv i distriktsfinalen om giltigt skäl föreligger. Giltigt skäl är sådan
händelse som paret normalt inte kan förutsättas känna till i förväg. Akut ohälsa för egen del
eller i familjen, eller oplanerat arbete är exempel på skäl som normalt betraktas som giltiga.
Om paret i någon del av kvalet spelat med reserv skall i första hand denne anlitas som reserv i
finalen. En reserv får inte tidigare ha deltagit i kval till SM i samma disciplin under samma år.
Ett par som har gått direkt till distriktsfinal som förra årets vinnare får inte använda reserv.

Kvalspel för DM.
Klubbar som vill arrangera kvaltävling för par eller lag skall anmäla det samtidigt som
klubbens tävlingsprogram för kommande år lämnas till DTL, senast 15 maj.
Det är önskvärt att åtminstone ett kvalheat för par i distriktet spelas som en endagstävling.
Bestämmelser för DM-kval för par:
• Dalabridgen står som arrangör för tävlingen och sköter rapportering av

mästarpoäng. Arrangerande klubb skickar lämplig Ruterfil til DTL.
• Kvalen spelas normalt under januari och februari.
• En kvaltävling får omfatta högst två speltillfällen.
• En kvaltävling som spelas över två dagar spelas bäst som en barometer•
•
•
•

tävling där man möter hälften av paren varje kväll.
Om kvalspelet är uppdelat på två speltillfällen får inte nya par tillkomma
efter första speltillfälle.
Klubb som har anmält till Dalabridgen att de arrangerar ett kvalspel måste
informera Dalabridgens om tävlingen flyttas eller ställs in.
Dalabridgens kassör debiterar arrangerande klubb aktuella avgifter efter
första speltillfälle.
Arrangerande klubb ansvarar för att samtliga platser till finalen från
kvalgruppen blir fyllda, och att informera DTL i god tid om svårigheter med
detta uppträder.

Bestämmelser för DM-kval för lag:
•
•
•

Alla lag skall ha en ansvarig lagkapten med fungerande e-post.
Dalabridgens kassör debiterar arrangerande klubb eller lagkapten aktuella
avgifter efter första speltillfälle.
För att få spela DM final måste laget genomföra alla matcher i semifinalen.
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Tilldelning av finalplatser efter kvalspel.
Detta förfarande tillämpas när det arrangeras från varandra oberoende kvalheat och där antalet
startande i kvalheaten överstiger antalet platser i finalen. Fördelningen tillgår sålunda:
Antal kvalande
Platser i finalen
Direktkvalificerade
Antal platser att fördela
Kvot
kvalplatser:
Borlänge
Falun
Folkare
Ludvika
Malung
Siljan

Antal (Hk)

17
16
14
15
13
18

T=
F=
DF =
P = F - DF =
kv = T / P =
Fk
6,032
5,677
4,968
5,323
4,613
6,387
Kontroll:

93
34
1
33
2,818
Heltal (ik)

Decimal (dk)

6
5
4
5
4
6

0,032
0,677
0,968
0,323
0,613
0,387

4

Det spelas N kvalheat. I kvalheat k startar Hk par/lag. T = totala antalet kvalande par (lag). F
är antal platser i finalen. DF par (lag) är antalet som är direktkvalade till finalen.
I finalen finns P = F - DF platser att fördela.
En kvot kv = T / P beräknas.
För varje kvalheat beräknas Fk = Hk / kv (ex: 17/2.818 = 6.032)
Heltalsdelen av Fk är ik (ex: = 6)
Decimaldelen av Fk är dk = Fk - ik (ex: 0,032)
Tilldelningen sker nu i 3 steg.
Steg ett:

Steg två:

Steg tre:

Varje kvalheat får så många finalplatser som anges av talet ik. Om
därmed alla finalplatser är fyllda är fördelningen klar (kontrollrutan =
0). Annars fortsättes med steg två.
Talen dk rangordnas från det största till det minsta. Av återstående
platser går första lediga plats till det heat som har störst värde dk.
Nästa lediga plats går till det heat som har nästa dk. Detta upprepas
tills platserna fyllts ut. Om, när de sista R platserna skall fördelas, det
finns fler än R stycken dk (som är lika), fördelas de R platserna enligt
steg tre.
För berörda kvalheat rangordnas paren på platsen ik+1 enligt uppnådd
procentuell poäng i kvalheatet. De R par som därvid har högsta
poängvärde tilldelas de återstående finalplatserna. I sista hand
tillämpas lottning mellan par som inte kan särskiljas enligt ovan.
Lag rangeras efter deras genomsnitt inspelade VP per match. Efter det
används lagens kvot, och i sista hand tillämpas lottning.
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Ersättande par/lag (regel 1)
Ett par/lag som kvalificerat sig till final enligt ovan har rätt att avstå från sin plats. Hur en
sådan plats ersätts beskrivs nedan.
Ersättningsregel 1) Huvudregeln är att kvalheatet förfogar över sina platser och
erbjudandet om finalspel går successivt till paren/lagen i
resultatlistans ordningsföljd tills kvalheatets disponibla
platser fyllts. I det fall den/de sista platserna fördelats enligt
regel Steg tre ovan skall dock ersättningsregel 2 nedan
tillämpas.
Ersättningsregel 2) För att ta ut ersättande par/lag betraktas de kvalheat som
deltog i Steg tre som en gemensam tävling. De par som inte
fått kvalplats rangordnas efter procentuell poäng och
erbjudandet går i turordning efter denna lista tills platserna
fyllts. Vid lika poäng tillämpas lottning i turordningen.
Lag rangeras efter deras genomsnitt inspelade VP per match.
Efter det används lagens kvot, och i sista hand tillämpas
lottning.
DTL kan fastställa inom vilken tid ett tillfrågat par/lag måste lämna besked. I synnerligen
brådskande fall äger DTL rätt att då nästkommande par/lag ej kan lämna besked, låta frågan
gå vidare bland de i heatet utslagna paren/lagen.
Om återbud ej kan besättas inom kvalheatet hämtas par/lag från annat kvalheat enligt nedan.
Ersättande par/lag (regel 2)
Det antal kvalheat (L) som inte fullt ut fyller sin finalkvot (FK) tar endast Q platser (Q<FK).
Nu upprepas proceduren "Tilldelning av platser" ovan med följande ändring:
•
Antal par/lag att fördela i finalen, P, minskas med Q .
•
Antal kvalheat, N, minskas med L
•
De kvalheat som enligt ovan inte fyller sin kvot deltar inte i tilldelning nr 2
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