
Torsdags Bridge 

Opdateret 10-9-2015. Ændret punkt 7 med start liste efter sidst tilgængelige slutscore. Jf. 

bestyrelsesmødet samme dag.  

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 2' 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. Ved turneringsstart i september og januar opstilles startlisten så vidt muligt efter de 
deltagende pars seneste slutscore med 2 oprykninger og 2 nedrykninger. Nye par kan 
indsættes i rækkerne efter bestyrelsens skøn. Der spilles 2 x 4 sektioner samt 1 x 5 
sektioner i efteråret og foråret. Der vil være op- og nedrykning for to par ved start af 
ny afdeling af sektioner, hvorefter points nulstilles. Præmier til nr. 1, 2 og 3 i den 
sidste afdeling af sektioner for efteråret og foråret. 

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/skriftligt (appelformular) til bestyrelsen 
senest indenfor 30 min. efter fremlæggelse af resultaterne. 
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