Turneringsbestemmelser 2015
Dette dokument indeholder en oversigt over de vigtigste ændringer i DBf’s turneringsbestemmelser, der
træder i kraft den 1. juli 2015. Oversigten indeholder en uformel beskrivelse af ændringerne og kan i visse
tilfælde være unøjagtig. De præcise bestemmelser findes som altid i Spillerhåndbogen, Turneringslederhåndbogen og Propositionerne.
DBf’s Turneringskomite besvarer gerne spørgsmål om turneringsbestemmelserne. Spørgsmål kan sendes til
tuk@bridge.dk.

Beskrivelse af ændringerne
Systemregler
Det er præciseret, at en indmelding mod 1kl godt kan være en åbent forsvar-aftale, selvom åbningen ikke
lover 3-farve i klør. Dette er tilfældet, når åbningsmeldingen ikke er krav, og åbningsmeldingen af nød
foretages på doubleton (eller singleton), fordi en åbning i major eller ruder ville vise bedre fordeling, end
man har (typisk 5-farve).

DM for hold og DM for damehold
For sen indsendelse af systemkort straffes fremover med fradrag af 1 KP pr. par.
I 2. division for damer skal systemkort ikke indsendes, og det er tilladt at benytte
parturneringssystemkortet.
Et hold, der rykker op fra 2. division for damer, kan ikke fraskrive sig pladsen i 1. division for at fortsætte i 2.
division.
I DM for hold ændres kamplængden fra 36 spil til 40 spil.
Eftertilmelding af en spiller, der spiller sin 7. halvleg, sker automatisk, hvis holdet ikke selv har sørget for
dette. Det er dog ikke tilladt at tilmelde en spiller, der er tilmeldt en kvalifikationsturnering, uanset om
dette sker automatisk.

Seniorhold
Fra og med denne sæson spiller holdene i A-finalen om fordelingen af pladser mellem øst og vest i næste
års finale.

Parmesterskaber
DM for mixed par følger nu samme format som DM for åbent par, dvs. semifinale over 29x2 spil fulgt af
finale over 39x3 spil.
I DM for mixed par og DM for åbent par sker seedningen fremover ved at opdele feltet i 4 geografiske
regioner og seede efter handicap inden for hver af disse 4 regioner. Herved opnås 4 semifinalepuljer af
omtrent samme styrke handicapmæssigt, foruden at en geografisk spredning sikres.
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Det er gjort muligt for Eliteforum at forhåndsudtage et par til DM (”give wildcard”), selvom kun den ene
spiller i parret er landsholdsrelevant. Forhåndsudtagelsen gælder dog de to spillere som par, og substitutter
er kun tilladt i tilfælde af sygdom eller lignende. Forhåndsudtagelser kan desuden foretages til DM for
damepar og DM for seniorpar. Det er præciseret i reglerne, at Eliteforum er ansvarlig for at dække
turneringsindskud for forhåndsudtagne par.
Når der skal vælges en reserve til DM, og dette ikke sker på basis af placeringen i en distriktsfinale, vil
parret med det laveste handicap blive valgt.

Vinoble Open
Ved Dansk Bridgefestival er turneringerne Danish Open og Vinoble Open slået sammen, og der er i den
anledning formuleret et nyt sæt regler for den samlede turnering.

Ændringerne i punktform
Spillerhåndbogen


§ 102A2: En indmelding mod 1kl kan være en åbent forsvar-aftale, selvom 1kl ikke lover 3-farve. Dette
er tilfældet, når 1kl-åbningen ikke er krav og er afgivet af nød, fordi andre farveåbninger på 1-trinet
lover bedre fordeling (typisk 5-farve).

Turneringslederhåndbogen
Ingen ændringer.

Propositionerne















§ 305B3, § 305B4, § 351H3: Når der skal vælges reservepar, og dette ikke sker på basis af placeringen i
distriktsfinalen, vælges parret med lavest handicap.
§ 303C3, § 321D3: Præcisering af regler for eftertilmelding af spillere.
§ 322A4: 40-spilskampe i DM for hold.
§ 326A3b: Et hold, der rykker op fra 2. division for damer, kan ikke fraskrive sig pladsen i 1. division for
at fortsætte i 2. division.
§ 327A2: I 2. division for damer skal systemkort ikke indsendes, og det er tilladt at benytte
parturneringssystemkortet.
§ 327B: KP-straf ved for sen indsendelse af systemkort.
§ 331D: Samme turneringsindskud for alle i Pokalturneringen uanset antallet af kampe.
§ 332A1: To hold, der har mødt hinanden én gang, kan ikke mødes igen før finalen.
§ 345B2: Fra og med denne sæson spiller holdene i A-finalen om fordelingen af pladser mellem øst og
vest i næste års finale.
§ 301B2a, § 351B2, § 352B2: Et par kan forhåndsudtages til DM, selvom kun den ene spiller i parret er
landsholdsrelevant, men begge spillere i parret er bundet af forhåndsudtagelsen, hvis de accepterer
denne. Eliteforum kan også forhåndsudtage par til DM for damepar og DM for seniorpar.
§ 351F1, § 351G3, § 351H4: Samme format i DM for mixed par som i DM for åbent par.
§ 351F2: Seedning sker på basis af handicap i 4 geografisk opdelte regioner.
§ 362: Udgået, da Danish Open fremover slås sammen med Vinoble Open.
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§ 363: Nye regler for Vinoble Open.
§ 371B1: Klubsølv er forbeholdt den arrangerende klubs medlemmer. Eventuelle substitutter skal som
udgangspunkt være medlem af en klub under DBf.
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