
Torsdags Bridge
Turneringsregler:

1. Sæsonen går normalt fra 1. september til 1. maj. Forud for hver sæson udarbejder 
bestyrelsen helårlige sæsonplaner omfattende de planlagte turneringer. Endvidere 
oplyses om turneringsleder. 

2. Klubbens normale spilledag er torsdag eftermiddag.

3. Kontingent skal være betalt senest den 3' spilledag, såfremt ikke helt specielle forhold 
gør sig gældende.

4. Der er rygeforbud i spillelokalet.

5. Et medlem, der er forhindret i at møde på en spilledag må selv skaffe substitut.
Turneringslederen skal underrettes herom inden spillet begynder, og startlisten 
rettes. Bestyrelsen (kontakt Lars-Ove) vil om fornødent medvirke til fremskaffelse af 
substitut. Viser det sig umuligt at skaffe en sådan, underrettes turneringslederen 
herom, senest dagen før. Turneringslederen kan herefter indsætte en hvilken som 
helst substitut. Ved valg (udpegning) af substitut vælges dog så vidt muligt en spiller 
af samme styrke, som den, der substitueres for.

6. Såfremt et par udebliver uden afbud tilkendes en score 40 - 60%. Bestyrelsen kan 
justere straffen i tilfælde af force majeure.  Såfremt kun een spiller er substitueret 
foretages ingen justering. Såfremt begge spillere i et par er substitueret justeres 
scoren til plus/minus 10% af middelscore. 

7. Ingen spiller er berettiget til præmie, medmindre denne har spillet mindst halvdelen 
af spilleomgangene i den respektive turnering. Der kan ikke overspringes en række 
ved op- eller nedrykning. Rækkerne lukkes de sidste fem gange.

8. Hvis to eller flere står lige ved afslutningen er stillingen før sidste spilleomgangs 
begyndelse afgørende. Såfremt to eller flere par står lige efter en spilleomgang, er 
deres indbyrdes kamp afgørende for placeringen. Hvis ovennævnte bestemmelse ikke 
kan anvendes foretages der lodtrækning. 

9. De internationale love og etiketteregler er gældende for klubben, derfor forventes det, 
at medlemmerne udviser god etikette såvel før som under og efter spillet.

10.Det forventes, at klubbens medlemmer vil medvirke til bevarelse af klubbens materiel 
(kort, mapper, meldekort og -kasser, bridgemate, spilleborde etc.) ved skånsom og 
omhyggelig behandling. 

Efter afsluttet spil hjælper medlemmerne med oprydning efter bestyrelsens anvisning.   

11.Turneringsledelsen fastsætter bestemmelser for anvendelse af meldekort, stopkort 
samt alert og tiden for en spillerunde. Uregelmæssigheder under meldinger og spil må 
ikke afgøres af spillerne selv. Turneringslederen skal altid tilkaldes. 
Turneringslederens afgørelse kan indankes til bestyrelsen.

Vedtaget på bestyrelsesmødet 13.9.2012

admin
Gul seddel
Lige en bemærkning om at medlemmerne følger turneringsreglerne under pkt. 5, hvor der står at medlemmerne selv skaffer substitut. Herefter meddel dit valg så snart som muligt til Lars-Ove enten indtal besked på telefon eller skriv en mail. Allersenest onsdag.  Årsagen hertil er at Lars-Ove ofte bliver bedt om at skaffe substitut og så skal han selvfølgelig vide om en substitut allerede er anvendt i forvejen, så unødig kontakt undgås.


