Bridgekamraterna Nybro
Tävlingsbestämmelser.

Gällande från 1. januari 2022.

I klubbregi anordnas under året tre tävlingar över flera omgångar:
•
•
•

Klubbmästerskap
Månadens spelare
Årets höjdhoppare
o Man jämför alla spelares genomsnitt av årets procentsatser i år 2021 med
motsvarande genomsnitt för 2022. Årets höjdhoppare blir sedan den
spelare som höjd sin procentsats mest i procentenheter från 2021 till
2022.

Generellt.
•
•
•

•

Tävlingarna är öppna för alla medlemmar av Svenska Bridgeförbundet som
under året har spelat minst en gång i Nybro hos Bridgekamraterna Nybro
Alla tävlingar baseras på procentsatser
Procentsatserna summeras till en totalsats för alla partävlingar som ingår i
tävlingen och et genomsnitt kan beräknas genom att dividera med antalet
tävlingar som ingår.
Om något tillfälle leder till tvivel kring bestämmelserna i detta dokument, fattar
styrelsen beslut i varje tillfälle som måtte ha uppstått.

Specifikt för varje tävling.
•

Klubbmästerskap
o Spelas över fyra omgångar
o Spelas med fast partner
 En enda reservspelare är dock tillåtet i en given par-kombination,
men varje reservspelare får endast delta i klubbmästerskapet i en
enda par-kombination.
 Om ett par har använd en reservspelare, är det de två spelare som
har spelat flest omgångar av de tre som räknas, som slutligen har
möjlighet att vinna klubbmästerskapet
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o Två klubbmästerskap spelas samtidigt
 Klubbmästerskap med nationellt handikapp på speldagen
 Klubbmästerskap utan hcp (scratch)
o En omgång räknas alltid bort
 Vid frånvaro ges 0 %
 De tre högsta procentsatserna summeras till en total sats
o Paren med högsta total sats är klubbmästare
•

•

Månadens spelare
o Deltagande krävs i minst en par tävling i Nybro hos Bridgekamraterna
Nybro under den aktuella månaden.
o Månadens spelare utses enbart i månader med minst två par tävlingar i
klubbregi
o Allt räknas som procentsatser vid scratch – dvs inga hcp-resultat
o I alla tävlingar, där man inte deltar, ges en procentsats = 40 %
(”Frånvaroprocent”)
o Alla procentsatser under månaden – inklusive Frånvaroprocentarna –
summeras och ett genomsnitt (”Totalsnitt”) beräknas genom att dividera
med antalet tävlingar som ingår.
o Spelaren med det högsta Totalsnitt för månaden är tävlingens vinnare
o Om orsaken till frånvaro är klubbrelaterat på något sätt, kan Frånvaro
procenten ges som motsvarande det Totalsnitt spelaren hade på
tidpunkten för frånvaron.
 Styrelsen avgör i vilka fall denna bestämmelse kommer att
tillämpas
o I tävlingen ingår också par tävlingar arrangerat i klubbregi som utbyte med
andra klubbar, t.ex. Kalmar Dambridge
Årets höjdhoppare
o Deltagande krävs två år i rad i minst hälften av alla par tävlingarna under
varje enskilt år, med enbart detta undantag för ”nya” spelare:
 Om man förra året inte har spelat i vårsäsongen överhuvudtaget,
krävs deltagande i minst hälften av par tävlingarna i förra årets
höstsäsong och minst hälften av alla det följande årets par
tävlingar.
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o Allt räknas som procentsatser vid scratch – dvs inga hcp-resultat
o För varje år och varje spelare summeras alla procentsatser i de tävlingar
man faktiskt har spelat, och ett genomsnitt (”Spelsnitt”) för varje år
beräknas genom att dividera med antalet spelade tävlingar under året för
den aktuella spelaren.
o Spelaren som har höjd sitt Spelsnitt mest i procentenheter jämfört med
förra året är Årets höjdhoppare
o I tävlingen ingår också par tävlingar arrangerat i klubbregi som utbyte med
andra klubbar, t.ex. Kalmar Dambridge
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