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ALLMÄNT
Betydande förändringar sedan säsongen
2020-2021

Hallands BF (i fortsättningen benämnt HBF)
arrangerar varje år lagtävlingen Hallandsserien.

MEDLEMSKAP
Samtliga i tävlingen deltagande spelare måste ha
erlagt medlemsavgift till SBF för spelåret
2021/2022 för att tillåtas starta.

Förändringar sedan första publicering
2021-10-01
Datum

Text

TÄVLINGSORGANISATION
Tävlingsansvariga
Tävlingssekreterare och distriktstävlingsledare
Jan-Inge Troedsson
Strandvallen 142c, 302 57 Halmstad
0725-10 75 30, janne.troedsson@gmail.com
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ALLMÄNT HALLANDSSERIEN

Lag och spelare

Hallandsserien är en lagserie med att antal lag i
diverse olika serier. Deltagande lag tävlar för sin
klubb. Klubben skall vara ansluten till HBF
alternativt att acceptera att enbart spela
bortamatcher.

Varje lag består av maximalt åtta (8) spelare, som
samtliga ska vara representationsmedlem i klubb,
dock inte nödvändigtvis samma klubb, ansluten
till SBF.
Spelare som deltar utan att ha löst medlemsavgift
för spelåret 2021/2022, betraktas som otillåten
reserv.

Viktiga datum
9 okt

Sista datum att anmäla lag

3 nov

Sista speldag omg 1

24 nov

Sista speldag omg 2

26 jan

Sista speldag omg 3

23 feb

Sista speldag omg 4

23 mars

Sista speldag omg 5

Spelare som spelat i lag i lägre division, får spela i
lag som spelar i en högre division. Spelaren får
inte gå tillbaka till laget i den lägre divisionen.
Spelare anses vara medlem i laget först när
vederbörande spelat minst en halvlek för laget
ifråga.

Anmälan
Klubben samlar ihop alla lag som vill delta på en
lista. Listan skickas därefter till tävlingsansvarige
(se ovan). Det som skall anges är:
• Lagets namn (Klubb + lagnamn)
• Lagkaptenens namn, MIDnr, telnr och epost
• Om laget var anmält till förra årets
säsong, ange det årets division.
• Nya lag spelar börjar i den lägsta
divisionen.

Avgifter
STARTAVGIFT

Startavgiften är 400 kr per lag, som faktureras
klubben.
BORDSAVGIFT

Spelas matchen i klubblokal, har klubben rätt att
ta ut bordsavgift.
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ALERT OCH STOPP
Divisionssystem
Alert och stopp tillämpas. Observera att buden
dubbelt och redubbelt aldrig ska alerteras
oavsett innebörd, samt att bud fr o m 4 inte får
alerteras.

Beroende på antalet lag, indelas lagen enligt
följande:
Elit:

Består av 1 serie med 6 lag.

Div 1:

Består av 1-2 serier med 6 lag.

Div 2:

Består av 2 serier med 6-8 lag.

MATCHER
ANTAL BRICKOR

Antalet serier i de olika divisionerna kan inte vara
färre än i divisionen högre.

Kvalmatch omfattar 24 brickor, med halvtidsbyte.

Serien spelas över 5 omgångar.
MATCH

Är det sex lag i serien spelas en rak serie.

Speltiden är 90 min per halvlek. Om givarna ges
manuellt vid bordet ska ytterligare fem minuter
läggas till den totala speltiden för en halvlek.

Innehåller serien fler än sex lag, delas den upp i
två 4-lags grupper. De olika grupperna spelar
inbördes alla mot alla. De två lag som leder sin
grupp efter tre matcher, spelar sina två sista
matcher mot den andra gruppens ledarlag. De
sämst placerade i resp. grupp spelar de två sista
omgångarna mot varandra.

De officiella tabellerna med WBF-skalan, 20-0skalan med decimaler för aktuellt brickantal skall
användas. För tabeller se sidan 20.

Hemmalagets åligganden

Upp och nedflyttning

Matcherna spelas som fria kvällsmatcher ska
hemmalaget:

Beroende på antal serie i respektive division
flyttas ett till två lag upp respektive ner.

•

Hemmalag ska i god tid överenskomma
med bortalaget om spelplats. Om man
ska spela på annan tid än angiven speldag
så bör man kontakta motståndarna minst
3 veckor innan. Match får då spelas i
förtid. För att spela match efter angiven
speldag krävs dispens av DTL (distriktets
tävlingsledare

•

hålla med lokal och nödvändig rekvisita,

•

förvissa sig om att licensierad
tävlingsledare finns anträffbar,
åtminstone per telefon,

•

meddela matchresultat.

Mästarpoäng
Vid 3 divisioner utdelas mästarpoäng enligt
följande.
Elit:

28 silverpoäng/match

Div 1: 24 silverpoäng/match
Div 2: 20 silverpoäng/match
Segrande lag erhåller alla poäng. Vid oavgjort
resultat (13-7 eller jämnare) delas poängen
mellan lagen.

Resultatrapportering
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Hemmalaget rapporterar omgående efter varje
match, resultatet via mail till
bridgehalland@hotmail.se.

namn på samtliga inblandade parter – även
tävlingsledaren. Använd gärna SBF:s blankett
Överklagande till Lagkommissionen.

Av matchrapporten skall framgå:
•

Vilken tävling, division och omgång det
gäller!

•

Namn och MIDnr på samtliga spelare
halvleksvis, även för förlorande lag.
Observera att lag kan byta uppställning i
halvtid!

•

Andra dömande instans - Juryn

Vid behov anlitas HBF TK som jury. I den mån
någon i denna kan anses jävig, kompletteras juryn
med annan medlem i HBF.
Tredje dömande instans - Lagkommissionen

Resultat i IMP! (Gärna halvleksresultaten)

Juryns beslut kan överklagas till SBF
Lagkommission, vars beslut är slutgiltigt och
prejudicerande.

SÄRSKILJNING INOM SERIEN

Placeringarna i en serie avgörs av, i tur och
ordning:
•

flest vinstpoäng (VP),

•

flest vunna IMP i inbördes möte,

•

högst IMP-kvot,

•

lotten.

Walk Over (W.O.)
HBF TK förbehåller sig rätten att avgöra om force
majeure föreligger och endast HBF TK kan
utdöma W.O.
Lag som lämnat W.O i mer än en match i aktuell
division utesluts, och lagets tidigare resultat i den
aktuella etappen stryks.

DOMSLUT

Om W.O. föreligger gäller följande för 20-0skalan:

Om inget annat har meddelats, ska hemmalaget
ha en gällande lagbok till hands, och ha förvissat
sig om att en licensierad tävlingsledare finns
tillgänglig, åtminstone på telefon.
Första dömande instans - Tävlingsledaren

Om någondera parten önskar överklaga
tävlingsledarens domslut, ansvarar
tävlingsledaren för att all fakta skrivs ned och att
ärendet snarast möjligt överlämnas till juryn.
Glöm inte att ta med kortsits, budgivning,
spelförlopp, anledning till att tävlingsledaren
tillkallats, dennes domslut, anledning till
överklagandet, andra sidans synpunkter samt

2021-10-01 | TÄVLINGSKOMMITTÉN | REV 1.1

6 av 6

Det lag (A) som lämnar W.O. får VP 0-20 med IMP
= minimum för aktuellt antal brickor.
Det andra laget (B) får VP enligt det bästa av
följande tre alternativ - avrunda alltid decimaler
uppåt till närmaste heltal. IMP = minimum för
aktuellt resultat.
1. Sitt snitt i övriga spelade matcher;
beräknas efter seriens slut.
2. 12.00 VP.
3. Snittet av vad de lag, som mött A fått i
dessa möten - beräknas efter seriens slut.
Inga mästarpoäng utdelas vid W.O.
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