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Seriesystemet
Seriesystemet består av två delar: ett grundspel och ett slutspel varje termin.

Tisdagar. Lagen delas in i 10-grupper. En div.1 grupp och 2 grupper i Div. 2A och 2B.
Slutspelet består av Elitserien (6 lag), div. 1 och div. 2A och B (8 lag vardera). I Elitserien
spelas de 2 sista omgångarna som Gröna Hissen. 1:an möter 2:an, 3:an 4:an och 5:an 6:an i
omgång 6. Likadant i omg. 7. Undantag: 2 lag ska inte behöva mötas 2 gånger.

Måndagar. Div. 3 och 4 bildar om möjligt 2 lika stora grupper (f.n. 8 lag i vardera). Lagen
får i möjligaste mån välja vilken division de vill tillhöra under terminen. I div. 3 och 4 spelas
en rak serie där lagen möter varandra 2 gånger. De 2 sista omgångarna spelas som Gröna
Hissen enligt samma mönster som i Elitserien.
Mästarpoäng
Följande antal mästarpoäng delas ut:
Grundspel Antal poäng
Div 1
28 sp
Div II
24 sp
Div III
20 sp
Div IV
12 sp

Slutspel
Elitserien
Div I
Div II A och B
Div III
Div IV

Antal poäng
32 sp
28 sp
24 sp
20 sp
12 sp

Seger minst 13,1, oavgjort 7-13

Deltagande
Rätt att deltaga i serien har varje spelare som är medlem i klubb ansluten till SBF.
Medlemmar i andra nationers förbund räknas som betalande medlemmar.

Förskottsbetalning
Lag som spelar på tisdagar ska ha betalat in 2160 kr före första matchen i grundomgången
resp.1680 före slutspelet. För lag som spelar på måndagar är beloppet för grundspelet 1800 kr.
resp. 1400 kr. För div.4 kan dessa belopp justeras efter grundomgången om antal lag är udda.
Om betalningen sker senare tillkommer en avgift på 100 kr. Pengarna sätts in på pg. 518676-2
B K FYRIS C/O MORELL. Glöm ej ange lagets namn.

Priser (gäller endast tisdagsgrupperna)
I grundspelet delas tre priser ut inom varje grupp, 1:an får 1200 kr, 2:an 800 kr och 3:an 600
kr. I slutspelet utgår likaså priser till de två bästa lagen i varje grupp med 1200 respektive och
800 kr. Om två lag har samma poäng får de dela på priset. Kvotberäkning används bara för
upp- resp. nedflyttning.

Ej erlagd medlemsavgift
Om ett lag innehåller en spelare som inte står som betalande medlem då andra ronden spelas
på hösten dras 3 VP av, dock IMP kvoten består. Spelaren kan dock få betala
medlemsavgiften på plats kontant eller Swish till TL för att slippa avdrag. Ett avdrag på 3 VP
utgår varje rond så länge en spelare som deltagit i lagets match inte har betalat
medlemsavgifter.
System
A-system är tillåtna i elitserien och div. I. För övrigt tillåts endast C-system. För definition av
olika typer av system, dvs. vilken prickbelastning som är tillåten samt för skyldigheter för par
som använder A-system se det generella regelverket för tävlingar i Svenska bridgeförbundet.
Ladda gärna dokumentet genom länken nedan
http://www.svenskbridge.se/sites/default/files/official_documents/1920_general_coc_190716.pdf

Reserver
Det är inte tillåtet att använda sig av reserver från samma grupp i div.2 eller Elitserien.
Avdrag med 3 VP om man bryter mot detta. TL kan dock före matchens start ge dispens.
Övriga får välja reserv från annat lag i sin grupp. Använder man sig av reserv från högre
division får motståndarlaget en bonus på 1/2 IMP per bricka, spelare och division. Dock högst
1 IMP per bricka. Om en spelare i div. 3 är reserv i div 4 ges dock inget avdrag. Reserv måste
vara medlem i SBF. Reservens klubbtillhörighet och MID-nr ska anges. Spelare som tillhör 2
lag anses tillhöra den lägre divisionen om hen spelar minst 4 matcher i grundspelet och minst
3 matcher i slutspelet.
Speltid
Den maximala speltiden är 1 timme och 40 min per halvlek. Första halvlek startar 18.30 och
ska vara färdigspelad 20.10. Andra halvlek startas senast 20.25. Spelet ska alltså vara avslutat
senast 22.05 och resultatet inlämnat 22.10.
Vid sen ankomst gäller följande skala.
Försening i minuter samt bestraffning:
0 - 5, Varning
5 - 10, 1 VP
10 - 15, 2 VP
15 - 20, 3 VP
20 - 25, 4 VP
Efter mer än 25 minuters för sen ankomst behandlas ärendet av Uppsala tävlingens TK, som
även kan bedöma matchen som förlorad.
Långsamt spel
Om spelet vid ett bord fortgår efter den tillåtna speltiden, skall ett eller båda paren bestraffas
för långsamt spel i proportion till skulden av förseningen. Skalan nedan anger bestraffningen
per försenat bord:
0 – 5 minuter 1 VP
5 – 10 minuter 1,5 VP

10 – 15 minuter 2 VP
15 – 20 minuter 2,5 VP
20 – 25 minuter 3 VP
Deklarationer
Par som inte har 2 fullständigt ifyllda deklarationer på bordet får 1VP avdrag.
Mobiltelefoner
Mobiltelefoner ska vara avstängda eller inställda på ljudlöst. Varje ljudlig påringning ger 2
VP i avdrag. Om man svarar vid bordet ges ytterligare 1VP i avdrag. Dispens kan dock ges av
TL om denne bedömer att synnerliga skäl finns. Motståndarna ska då informeras. Den som
”syndat” ser själv till att avdraget på 2 eller 3 VP blir infört på resultatblanketten.
Motståndarlaget kollar att inte detta glöms bort.

Flyttade matcher
Om lagen är överens går det att spela en match vid annan tidpunkt än den ordinarie. TL
meddelas (Ryszard via sms 070-425 01 80, Rolf via 070-778 24 60) om flytten i god tid.
Matchen skall vara spelad före nästa rond, men TL kan ge dispens. Ingen hängmatch får
förekomma när sista omgången spelas. Walk Over ska undvikas så långt det är möjligt. Om
det inte går ska det felande laget erlägga hela bordsavgiften.

Ordningsregler
Smörgåsar ska ätas i kafeterian.
Det är hemmalagets ansvar att se till att borden plockas av och att använt material återställs.
Kostar 40 kr om man missköter sig. Avgiften tillfaller TL.

Som TL fungerar Ryszard Sliwinski med 1 medhjälpare. De har en ”flagga” stående på sitt
bord och om Du vill tillkalla TL går du och säger till honom. Det ska alltså ej ropas efter
TL då detta är alltför störande. Om Du anser att ett domslut av TL är felaktigt kan Du be att få
saken prövad av en jury. Juryn kan utses bland följande spelare. Hans Kvick, Frank Westman,
Ivar Holmquist och Peter Swensson
TL ska alltid tillkallas när ett regelbrott skett vid bordet.
Det åligger den lagmedlem som fått detta sammandrag att vidarebefordra reglerna till sina
lagkamrater!

Uppsalabridgens tävlingskommitté
Ryszard Slinwiski, Hans Kvick och Rolf Westman

