Klubregler for Hadsund Bridgeklub

Disse klubregler er vedtaget af generalforsamlingen d. 7. april 2022.
Mødetid:
Klubbens spilleaften er torsdag. Normale spilleaftener begynder kl. 19:00. Afholdelse af
generalforsamling finder sted fra kl. 18:30 til 19:00 før normal spilleaften. Jule- og
forårsafslutninger begynder kl. 18:00 med spisning, hvorefter der spilles bridge fra ca. kl.
19:30.
Mesterpoint og handicap:
Klubben er tilsluttet forbundets mesterpoint- samt handicapordning.
Beregning af mesterpoint og handicap sker automatisk af BridgeCentral.
Rygning:
Rygning er selvfølgelig ikke tilladt!
Systemer:
Klubben tillader hverken anvendelse af åbent forsvar-aftaler (§102) eller højkunstige
systemer (§103). De omtalte paragraffer findes i DBF’s spillerhåndbog. Klik her for at se
Spillerhåndbogen.
Turneringsafvikling:
Uregelmæssigheder under meldinger og spil må ikke afgøres af spillerne selv.
Turneringslederen skal tilkaldes, så uregelmæssigheder kan blive rettet ensartet og i
overensstemmelse med regler og love.
Der er afsat 7 minutter til hvert spil samt ét minut til skiftetid. Spil, som ikke er påbegyndt,
når der meldes 5 minutter tilbage af runden, må ikke spilles - og der gives normalt middel.
Hvis et par mener, at en forsinkelse skyldes det andet par, skal turneringslederen tilkaldes.
Ophævelse af ligestilling:
Hvis to eller flere par står lige i en parturnering, er indbyrdes resultat afgørende. Hvis der
også er ligestilling her, anvendes bedste forbedring af handicap. Hvis der stadig er ligestilling
vinder det par med højst handicap.
Substitutter:
Et medlem, som er forhindret i at møde på en spilleaften, skal selv skaffe substitut. I tilfælde
af substitut skal dette meddeles den turneringsansvarlige senest i kaffepausen. Det par, der
har substitutter kaldes i det følgende for stamparret.
Justering af score ved substituering:
Der foretages ingen regulering, hvis
•
•

der kun er substitut for én spiller i et par
substitutparret scorer under middel, men højst 10% under middel

•

parhandicappet for stamparret minus substitutparrets par-handicap er mindre end 25%
af stamparrets handicap. Bemærk, at dette implicit medfører, at hvis substitutparrets
par-handicap er større end stamparrets handicap er der kun regulering hvis
substitutparret scorer mere end 10% under middel.

Ellers reguleres der for dobbeltsubstitutter i alle rækker efter følgende princip:
•

Hvis substitutparrets score er over middel, reguleres scoren ned til gennemsnittet af
stamparrets score for de foregående turneringsaftener eller turneringer, hvis dette er
den første aften. Hvis scoren er mere end 10% under middel reguleres op til netop
10% under middel.

Oprydning:
Efter aftenens spil hjælper medlemmerne med oprydning efter bestyrelsens anvisninger.
Medlemsbladet Dansk Bridge:
Alle medlemmer kan få udleveret medlemsbladet Dansk Bridge fra Danmarks
Bridgeforbund.
K-medlemmer får bladet udleveret på en passende kursusaften. Aktive medlemmer kan hente
bladet på en passende spilleaften. Passive medlemmer kan få bladet efter nærmere aftale med
bestyrelsen.

