
Afvikling af udsatte turneringer  

 
TUK og Hovedbestyrelsen i DBf har besluttet, at de udsatte turneringer afvikles på nedenstående vis. 

Desuden har TUK formuleret en instruks angående forhold og opførsel på spillestedet i lyset af 

corona-situationen. 

 

 

1. division 

Runde 9-11 spilles i weekenden 15.-16. august. De deltagende hold betaler de omkostninger, der er 

en konsekvens af den ekstra turneringsweekend (herunder turneringsleder, lokaleleje og 

kortlægning), og der ydes ikke rejserefusion. Weekenden spilles i Blaksets Bridgecenter med 

almindelige skærme. 

 

Slutspillet om DM for hold afvikles 29.-30. august på sædvanlige betingelser. Slutspillet afvikles 

også i Blaksets Bridgecenter, da stillingen i øjeblikket tyder på, at tre øst-hold kommer i slutspillet. 

 

Op- og nedrykningskampe i 3. division 

Kampene afvikles 15.-16. august, ligeledes i Blaksets Bridgecenter. Dog tilbydes holdene mulighed 

for at enes om en anden spilledato, dog senest 30. august. Holdene tilbydes desuden at enes om et 

andet spillested med eller uden skærme og med TL på tilkald pr. telefon (som i Pokalturneringen). 

Den ekstraordinære nedrykningskamp afholdes på samme økonomiske betingelser som 

oprykningskampen. 

 

Damedivisionerne 

I 1. og 2. division for damehold spilles de udsatte kampe 29.-30. august. Spillestedet bliver 

Østsjællands Bridgecenter i Køge. Der spilles med coronaskærme. 

 

Bestemmelser omkring manglende afvikling 

Såfremt ovenstående plan på grund af ændringer i retningslinjer udstukket af regering og 

sundhedsmyndigheder ikke kan gennemføres, annulleres de sidste runder, og nedrykning (men ikke 

oprykning) suspenderes. Det vil sige, at 1. division spilles med 14 hold i den kommende sæson. Hvis 

oprykningskampen aflyses, rykker begge hold op i 2. division, som spilles med 11 hold. Hvis den 

ekstraordinære nedrykningskamp aflyses, forbliver begge hold i 3. division 

 

Kampe, der må annulleres på grund af beslutninger truffet af spillerne, afgøres i henhold til 

turneringsbestemmelsernes § 202C om udeblivelsesscore. 

 

Pokalturneringen 

Pokalturneringen 2019-20 aflyses. Hold, der stadig er med i turneringen, får indskuddet tilbagebetalt. 

 



Instruks til afvikling af 1. division, slutspil og damedivisionerne 

 

Spillelokalerne 

• Der skal så vidt muligt være en bred korridor ind og ud af lokalet. Hvis der er to adgangsveje, 

kan trafikken ensrettes. 

• Bordene placeres således, at det for alle spillere er muligt at komme hen til korridoren med 

god afstand til siddende spillere. 

• Bordenes placering skal som minimum opfylde de krav, der er til restauranter. 

• Inden turneringen går i gang, skal alle borde, stole, skærme, bridgemates med videre sprittes 

af. 

• Borde, stole og bridgemates sprittes af mellem hver halvleg. Spillerne står selv for dette. 

• Der skal være håndsprit ved alle borde. 

• Ugler er ikke tilladt. 

 

Spil ved bordene 

• Alle spillere har egne meldekasser. Meldekasserne skal være rengjort ved spilstart. 

• Det tilstræbes, at hvert hold har et fast NS-hjemmebord hele weekenden. 

• Kortkasser åbnes af TL, og kortene hentes af nord ved halvlegsstart. 

• Kun én spiller betjener bridgemates og skærme i hver halvleg. 

• Øst tjekker resultater efter færdigspillet halvleg. 

• Der er ét læg pr. bord, det vil sige ingen kortvandring. 

 

Sociale forhold 

• Rygning sker fortrinsvis udendørs og med minimum to meters afstand mellem spillerne. 

• I rygerum skal der være minimum fire kvadratmeter til hver person. Det maksimale antal 

personer i rummet angives ved indgangen. 

• Bespisning foregår med tallerkenservering, sandwich eller lignende – ingen buffet. 

• Alle spiser sammen med deres eget hold. 

• Toiletter rengøres jævnligt – dørhåndtag, vandhaner og lignende hver time. 

 

Forventninger til spillere/hold 

• Personer, som er smittede, har symptomer på sygdom eller er i karantæne, må ikke deltage. 

• Holdene bør have forhåndsaftaler med substitutter, der kan indtræde med kort varsel. 

• Spillerne bedes iagttage hensynsfuld optræden på spillestedet, herunder at undgå at mingle 

med spillere fra andre hold. 

• Ingen må røre ved andres meldekasser, tøj, kuglepenne, regnskaber eller lignende. 
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