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Turneringsbestemmelser 2022 
Dette dokument indeholder en oversigt over de vigtigste ændringer i DBf’s turneringsbestemmelser, der 

træder i kraft den 1. september 2022. 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 

Udfyldelse af systemkort 
Når det store systemkort benyttes, skal eventuel anvendelse af Multi 2ru (eller 2kl) fremgå af rubrikken 

”Meldinger, som kan kræve særligt forsvar”. 

Tidsforhold og udeblivelse i holdkamp 

Udeblivelsesscore 

Hvis et hold udebliver fra en kamp, er scoren som udgangspunkt 13-0 (tidligere 13-7). Undtaget herfor er 

udeblivelse pga. pludseligt opstået sygdom, uventede transportproblemer osv. 

Straf for forsinket ankomst 

Straffen for forsinket ankomst er ændret til 0,2 KP for hvert hele minuts forsinkelse (tidligere 1 KP pr. 5 

minutter). Straffen gælder holdet som helhed, dvs. med udgangspunkt i den sidste spillers ankomst. 

Ved forsinket ankomst pga. transportforhold er en spiller selv ansvarlig for at have indregnet luft til en 

uventet forsinkelse på en tredjedel af transporttiden, dog altid mindst en halv time (tidligere var det altid 

kun en halv time). 

Straf for langsomt spil 

Straffen for tidsoverskridelse i holdkamp er ændret til følgende: 

• De første 5 minutters tidsoverskridelse er ikke længere gratis (i DM for hold var dette indregnet i 

tidsplanen, og tiden i denne turnering øges derfor med 5 minutter pr. halvleg). 

• Hvis begge borde i en kamp overskrider tiden, tildeles en straf ved hvert af de to borde (tidligere 

blev kun det langsomste bord straffet). 

• Den samlede straf ved et bord er 0,2 KP pr. minut for hvert af de første 5 minutters overskridelse, 

0,4 KP pr. minut for hvert af de næste 5 minutter, og derefter 0,6 KP pr. minut. Turneringslederen 

fordeler straffen mellem de to hold baseret på et skøn over ansvaret for tidsoverskridelsen. 

Mobiltelefoner, smartwatches og lignende 
Hvis mobiltelefoner, smartwatches og lignende medbringes i spillelokalet, skal de ligge synligt på bordet. De 

skal være slukket eller i flytilstand; det er ikke tilstrækkeligt med ”lydløs” eller ”forstyr ikke”. De må ikke 

opbevares i en lomme eller taske, og de må ikke tages med ud af spillelokalet i løbet af sektionen. 
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Forbundsturneringer 

DM for hold (Divisionsturneringen) og DM for damehold 

Det er præciseret, at en spiller ikke må være substitut i to forskellige kampe i samme runde. Dette gælder 

også, hvis en kamp er udsat fra det oprindeligt planlagte tidspunkt. 

Pokalturneringen 

Frem til kvartfinalen kan en kamp afvikles på RealBridge, hvis de to hold er enige om dette. I 

Breddeturneringen gælder fortsat, at udeholdet kan vælge afvikling på RealBridge, hvis køreafstanden er 

mere end 150 km. 

Vinoble Open 

Fri tilmelding til A-gruppen er afskaffet. 

Ændringerne i punktform 

Spillerhåndbogen 
• § 114D1: Når det store systemkort benyttes, skal eventuel anvendelse af Multi 2ru (eller 2kl) 

fremgå af rubrikken ”Meldinger, som kan kræve særligt forsvar”. 

Turneringslederhåndbogen 
• § X12B: Definitionen af ”sektion” i forbindelse med endelig beregning af middel plus og middel 

minus er nu op til turneringsarrangøren (der selvfølgelig bør tage hensyn til, hvad BridgeCentral 

understøtter). 

• § 202C2a: Ved udeblivelse i holdkamp er scoren som udgangspunkt ændret fra 13-7 til 13-0. 

• § 206A: Tilføjet at kunstige scorer i BAM-turneringer kan op- eller nedjusteres på samme måde som 

i parturnering. 

• § 212A1: Ved forsinket ankomst i holdkamp er straffen 0,2 KP for hvert hele minuts forsinkelse 

(mod tidligere 1 KP for hver 5 minutters forsinkelse). Det er præciseret, at systemdiskussioner 

under spilletiden regnes for en del af spilletiden; hvis et par starter med at diskutere system, anses 

dette ikke som forsinket ankomst, men medregnes i parrets anslåede tidsforbrug.  

• § 213A: Principperne for straf ved tidsoverskridelse er ændret til dem, der gælder ved EM. 

• § 244A1: I forbindelse med transport skal man indregne luft til en uventet forsinkelse på en 

tredjedel af transporttiden, dog altid mindst en halv time, for at kunne påberåbe sig straffrihed for 

forsinkelsen. 

Propositioner for forbundsturneringer 
• § 307A: Hvis mobiltelefoner, smartwatches og lignende medbringes i spillelokalet, skal de ligge 

synligt på bordet; de må ikke opbevares i en lomme eller taske, og de må ikke tages med ud af 

spillelokalet i løbet af sektionen. 

• Ny § 307J: Ved DM for par regnes hele turneringen for én sektion, hvad angår endelig beregning af 

middel plus og middel minus. Ved DM for åbent par og DM for mixed par regnes hhv. semifinale og 

finale hver for én sektion. 
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• § 321D1c: En spiller ikke må være substitut i to forskellige kampe i samme runde i DM for hold eller 

DM for damehold, også selvom den ene kamp er udsat fra det oprindeligt planlagte tidspunkt. 

• § 332A: Den gældende praksis i form af spil med skærme i Pokalturneringens slutspil er nu 

nedskrevet i propositionerne. Dette gælder dog kun hovedturneringen; i breddeturneringen spilles 

uden skærme, også i slutspillet. 

• § 333B4: I Pokalturneringen kan de to hold fremover enes om afvikling på RealBridge. Dette gælder 

både hoved- og breddeturneringen, dog kun til og med kvartfinalen. 

• § 345A1 og § 355A1: Aldersgrænsen for seniorer hævet med 1 år ifølge planen, således at man i 

den kommende sæson skal være fylde 62 år inden 1. januar for at kunne deltage i sæsonens 

seniorturneringer. Aldersgrænsen vil igen blive hævet med 1 år efter afslutningen af sæsonen, og 

yderligere en gang to år senere, hvorefter der ikke er planer om yderligere justeringer. 

• § 363B2a: Fri tilmelding til A-gruppen er afskaffet i Vinoble Open. 

 


