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Landsdækkende handicap
1. Generelt
1.1. Turneringen afvikles overalt som en Barometer turnering: Så mange rækker som
muligt hver med 2 (24 spil), 3 (25 spil), 4 (28 spil) og/eller 5 borde (27 spil). Det
anbefales på det kraftigste at undgå ’Oversidder’, da par så kommer til at
sidde over i op til 8 spil!
NB:
I stedet for 4 borde anbefaler DBf 2+2 borde - med mindre der mangler et par, da 4 borde.
I stedet for 5 borde anbefaler DBf 2+3 borde - med mindre der mangler et par, da 5 borde.
1.2. Bruttolandstoppen bliver beregnet helt normalt.
1.3. Handicap
1.3.1.

Det lokale handicapresultat resultat bliver beregnet helt normalt.

1.3.2.

Landshandicap beregnes efter de modstandere, man har haft – ganske som
DM i seniorpar.

1.4. Det lokale resultat formidles på spillestedets hjemmeside.
1.5. Landsresultatet vil være synligt på DBf’s hjemmeside: En liste for hele landet og
én for hvert af deltagende spillesteder.
Turneringen er som nævnt en Barometer turnering og BridgeCentral skal benyttes til afviklingen.
Denne instruks forventer, Bridgemate er til rådighed.
1.6. Når turneringen er afviklet, så sender arrangerende spillesteder, via BridgeCentral, resultatfiler til DBf. Et program udregner herefter landsresultatet baseret på
alle de modtagne resultatfiler.
1.6.1.

Udregningen af landsresultatet (brutto) udføres sådan her:
For hvert enkelt spil opstilles alle resultater i rangorden.
En bund på landsplan er 0 points.
En top på landsplan er 2x (antallet af borde) minus 2 points.
Et tænkt regneeksempel med 500 borde på landsplan kunne således være:
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I eksemplet med 500 borde er den maksimalt opnåelige score for et par for hele
turneringen er således 24 spil x 998 parpoint = 23.952 parpoint.
livet er kort – spil bridge
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For hvert deltagende par udregnes herefter en score, som er summen af alle de
parpoint, de har opnået i de 24 spil, og en procentscore, som er denne sum divideret med den maksimale score.
Procentscoren sammenholdes med den forventede procentscore og handicapreguleringen, som er parrets resultat, beregnes.
1.6.2.

Udregningen af landsresultatet (netto) - altså efter handicap - udføres ganske
som en Monrad parturnering som f.eks. DM for Seniorpar dvs. man handicapberegnes ud fra de modstandere, man har mødt (ikke ud fra landsgennemsnittet!). En detaljeret gennemgang vil her føre for vidt.

1.7. VIGTIGT: Turneringsopsætning - se bilag 1 side 5.
1.8. Handicap: Spillernes handicap bliver reguleret efter landsresultatet. De handicapændringer, der vises på den lokale hjemmeside og BC, bruges kun til at finde vinderne lokalt.

2. Før spilstart
2.1. Startlisten SKAL opbygges efter handicap! De med lavest handicap SKAL i
A-rækken, de næste i B osv. Startlisten i hver række bør sættes i tilfældig rækkefølge (altså IKKE efter handicap!).
2.2. Meddel spillerne startplacering for 1. runde – evt. ved en trykt startliste eller ved
opslag i lokalet.
2.3. Instruer om følgende vedrørende turneringen:
2.3.1. Forudgivne (lagte) kort – der IKKE MÅ blandes. (Del ikke kort ud før dette
punkt).
2.3.2. Instruer om nødvendigt i brugen af Bridgemates.
2.3.3.

I tilfælde af
’Oversidder’
SKAL der
som ’Justeringsmetode’ indsættes
M/M!! Vigtigt!

3. Under spillet
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3.1. Parrene skifter efter skifteplanen / bordplancherne.
3.2. Hvis ’Oversidder’ ikke er angivet inden start af BridgeMate, skal par, der sidder
over, indtaste ’0’ for ’Ikke spillet’ for hvert spil, de ikke spiller.
3.3. Spilresultater kan (manuelt) løbende hentes fra Bridgemate og mellemresultater
offentliggøres efter beskrivelsen bilag 2 side 10. Se videre side 7.

4. Efter spillet
4.1. Overfør (de sidste) spilresultater fra Bridgemate.
4.2. Udregn til sidst det samlede resultat. Ligestilling ophæves efter gældende regler.

livet er kort – spil bridge
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Bilag 1
Opsætning af turneringen i BridgeCentral.
'Landsdækkende handicap' er indlagt som en fast turneringsform i BridgeCentral.
For at drage nytte af denne funktionalitet og for at kunne deltage i det samlede landsresultat skal følgende fremgangsmåde benyttes.
Før turneringsstart:
Computeren skal være på nettet under oprettelse såvel som under udregning af resultater og indsendelse af resultater til DBf..
Start BridgeCentral
I hvilken ’Klub’ turneringen oprettes, er op til spillestedet. Personligt foretrækkes, der oprettes en særlig
klub til dette:

Det er vigtigt, at den ’Klub’, hvori Landshandicap skal afvikles (her LandsHandicap), har opsat mindst
det antal rækker, der ønskes. Antallet af rækker skal sættes op (øges), hvis der mangler – det skal IKKE
sættes ned, hvis Landshandicap har brug for færre end det antal, der står! I dette eksempel er det 5 rækker. Vælg ’Vedligehold’ og ’Rækkedefinitioner…’

livet er kort – spil bridge
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Og ’Tilføj række’ til antal passer:
Og klik på ’Luk’

Planlæg ny klubturnering:
Spring ’Navn’ og ’Beskrivelse’ over og vælg
”Turneringsform” ”Landsdækkende handicap”

Det anbefales kraftigt at bruge ’Anvend udspil
fra Bridgemate’. Vist udspil forhøjer markant
værdien af resultater på hjemmesiden.
Tryk ’Næste’

livet er kort – spil bridge
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Her skal der angives hvor mange rækker, der
spilles (her i eksemplet er antallet 5; men der er
ingen øvre grænse) og hvor mange borde, der
spilles ved i hver række – fra 2 til 5 borde. Her er
2, 3, 4, 5 og 2 borde valgt som eksempel.

Klik på ’Gem’

BEMÆRK ----- BEMÆRK ---- BEMÆRK
Skulle du – mod forventning - lave en fejl, som opdages efter ’Gem’, skal hele turneringen slettes, og
der startes forfra med turneringsopsætningen: ’Slet klubturnering’ ’Planlæg ny klubturnering’ osv.
fra toppen af side 5 af denne instruks.
Bordplancher kan udskrives fra BridgeCentral,
I forbindelse med turneringsopsætningen skal der
også indlæses kortfordelinger.
Kortfordelingerne hentes fra internet tidligst fredag
før spilledagen, hvilket der kun gives mulighed for,
hvis den automatiske opsætning er fulgt. Hvis ikke
den mulighed gives, er der sket en fejl:
Brug forsidens kontaktinformation.
Bemærk, at kortfordelinger vil kunne udskrives inden turneringen er slut, men de kan IKKE formidles
til internet før efter turnerings afslutning. Kortfordelinger til brug for kortlægning (bri-fil eller dup-fil)
fås hos Otto 40 45 68 13. Bruges Bridgemate II og ’Tjek udspilskort mod kortfordeling’ kan kortfilen
om nødigt (hvis den ikke leveres med kortene til spillestedet) rekvireres fra Otto Rump 2 dage før spilletermin.
Under turneringsafviklingen:
Det er begrænset, hvad der kan ske under afviklingen. Der er ingen ændringer i funktionaliteten i forhold til Bridgemate. Resultater kan løbende (manuelt!) hentes over. Resultatformidlingen beskrives i bilag 2 side 10.
Efter turneringsafslutning:
Når resultaterne er overført fra Bridgemate, vil der blive en ekstra funktion tilgængelig i BridgeCentral.

Hvis ikke knappen er til stede, og turneringen i øvrigt er sat op efter denne vejledning, kontroller da, at
alle resultater er til stede i alle rækkerne. Prøv endvidere i ”Indtast score” at klikke på ”Registrer Score”
og afslut derefter. Dette vil gennemtvinge en beregning.
Det er en rigtig god ide at læse korrektur på resultaterne INDEN, der trykkes på knappen ’Send resultater til DBf’.
Skulle du opdage en indtastningsfejl efter resultaterne er sendt, skal du rette og sende igen (inden
deadline!) samt kontakte DBf.
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Når resultaterne er sendt til DBf via internettet, vil de alle blive behandlet for at finde en landstop.
Denne beregning finder løbende sted og bliver løbende offentliggjort på DBf’s hjemmeside. Sidste frist
for at sende resultater til DBf er på dagen kl. 20.00.
Offentliggørelse på klubbens hjemmeside kan naturligvis finde sted straks det lokale resultat er udregnet.

livet er kort – spil bridge
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Tabel
Antal par

Antal læg
med kortdeling

Detaljer

4

1 læg til 2 borde

2 borde deler 8 spil/runde

5

1 læg til 3 borde

3 borde deler 5 spil/runde

6

1 læg til 3 borde

3 borde deler 5 spil/runde

7

2 læg til 4 borde

Bord 1 og 2, 3 og 4 hhv. deler
hver 4 spil/runde

8

2 læg til 4 borde

Bord 1 og 2, 3 og 4 hhv. deler
hver 4 spil/runde

3 læg til 5 borde

Bord 2 og 3, 4 og 5 hhv. deler
hver 3 spil/runde, bord 1 deler
ikke.

3 læg til 5 borde

Bord 2 og 3, 4 og 5 hhv. deler
hver 3 spil/runde, bord 1 deler
ikke.

9

10

livet er kort – spil bridge

Bem.

Er par 6 OS, spilles kun ved bord
2 og 3!

Er par 8 OS, spilles kun ved bord
2, 3 og 4!

Er par 10 OS, spilles kun ved
bord 2, 3, 4 og 5! Da kan et læg
spares!
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Bilag 2
Resultatformidling kan ske efter hver runde og en række ad gangen:
’Udskriv rundestilling’

Vælg viste – ’Rækkefølge efter placering’ eller ’Rækkefølge efter parnummer’ efter behag.
Med 2 borde vælg Frekvenstavler 4 spil per runde med stilling (par) (S), 3 borde 5 spil per runde, 4
borde 4 spil per runde og 5 borde 4 spil per runde. Da fylder runderesultaterne en side.
Vælg relevant Printer! (husker BC til næste gang).
Udskriften kan sættes på opslag eller deles ud.
Resultater kan også sendes til Storskærm, hvis en sådan er til stede.
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